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Передмова. 

Бережи чистоту своєї Рідної Мови, — 

і тим убережеш чистою 

й Душу Народу твого. 

Для практичного вивчення літературної україн¬ 
ської мови, крім коротких граматичних відомостей, ми 
майже нічого не маємо, тому давно вже я бажав запов¬ 
нити цю помітну прогалину і скласти для вжитку на¬ 
шого широкого громадянства підручного Українського 
Стилістичного Словника. Для нього зібрав був я ба- 
гато потрібного матеріялу, але, на жаль, я давно вже 
не маю при собі того цінного джерела для наукової 
праці. 

Наші загально-вживані Словники української мови, 
— »Київської Старини« (під редакцією Б. Грінченка) 
на Вкраїні Великій та в. Желехівст.кого в Галичині 
й Буковині, — це Словники живої народпьої україн¬ 
ської мови, а тому для довідок на вивчення мови лі¬ 
тературної вони не завсіди можуть бути корисними. 

Так, Б. Грінченко до свого Словника вносив усе, 
що мав під рукою, бо дивився па нього, як на Слов¬ 
ника живої народпьої мови всіх її говірок, — тому 
в Словнику цім знайдете дуже багато форм, що їх в лі¬ 
тературній мові ми ніколи не вживаємо, починаючи 
з слів тину однорал (генерал), папір ст (портрет) і кін¬ 

чаючи силою форм, вживаних тільки в західних гово- 



рах (напр.: жегнати. . і стукати, же, жеІЇи і сотні ін¬ 
ших). Форм західно-українських взагалі, галицьких 
зокрема, Грінченко подає надзвичайно багато, але подає 
їх так, іцо звичайний читач ніколи не знає, чи ж в лі¬ 
тературній мові українській їх можна вживати, чи вжи¬ 
вати їх не принито (напр. олават, де ви йдете і сотні 
інших). Цитуючи збірні джерела, такі як »Труди« Чу- 

бинського чи »Приказки« Номиса, Грінченко ніколи 
не зазначає теї місцевості!, де автор джерела записац 
собі ге чи інше слово, — і цим уводить читача в блуд, 
ніби такої форми в літературній мові можна вільно 
вживати. Крім цього, дуже багато взяв Б. Грінченко 
із Словника в. Желехівського таких слів, що їх на 
Великій Україні ніколи не вживають. 

Ті' саме, але іце в більшій мірі треба сказати 
Й про Словника В, Желехівського, — це теж. Словник 
не літературної української мови, а Словник західно¬ 
української, зокрема галицької живої народньої мови, 
куди внесено сотні слів, яких не можна порадити вжи¬ 
вати в літературній нашій мові. Так, в Словнику Же¬ 
лехівського знаходимо надзвичайно багато полонизмів 
і слів чисто місцевих, часто знаходимо дві формі — 
свою й чужу— без зазначення, якої ж уживати (напр. 
встид і стид). 

Дуже/ часто по цих Словниках взагалі не знай¬ 
дете потрібної собі стилістичної чи правописної довідки; 
так, в Словнику Б. Грінченка знаходимо, напр.: ятер, 
ра (але чи ятера, чи ятра — не відомо), кошіль, ля 
(кошеля? чи кошіля?); так само: ромен, ну; люципер, 

ра; магніт, ту; ясень, на; ремінь, ню; погріб, ба; му¬ 
дрець, ця; молодіж, жі; літ, ту; далечінь, ні; теплінь, 
ні і сотні інших. Те саме, — тільки в більшій мірі, — 
знаходимо і в Словнику Є. Желехівського. 

Крім зазначених причин примусило мене взятися 
за складання Стилістичного словника ще й те, що за 
останній час скрізь помічається в нас надзвичайно ве¬ 

лике бажання мати для всього українського народу 
одну спільну літературну мову. В наслідок певних 
історично-політичних причин літературна мова в Гали¬ 
чині стала, головним чином через свої полоиизми, та¬ 
кою, що її зовсім не розуміє або розуміє дуже мало ши¬ 
рокий загал на Великій Україні, і тому багато з теї 
великої культурної праці, що робиться в Галичині, 
стає корисною тільки для неї самої, але не придатною 
для Великої України*). В Галичині тепер це вже зро¬ 
зуміли, а тому за останній час помічається тут велике 
бажання писати мовою »наддніпрянською*:, цеб-то літе¬ 
ратурною мовою Великої України. 

На наших очах надзвичайно швидко народжується 
в Галичині нова літературна мова, що складається 
з елементів своїх і нових, свіжих елементів з Великої 

'*) Напр. галицькі шкільні підручники не мають ніякого 
вжитку на В. Укр. тільки через свою мову; і справді, багато 
з них писано неможливою мовою, — якимсь чудним жарго¬ 
ном; ие кажу про книжки релігійні. — там особливо ба¬ 
гато полонизмів; а між тим на цих книжках виховується 
будуча Україна.. 



— 6 — 7 — 

України; звичайно, як в кожний переходовий час, зна¬ 
ходимо тут також чимало дивних та недоладнії форм 
і новотворів. 

Те саме помічаємо й на Великій Україні. Тут теж 
єсть певне бажання ближче иознати літературну мову 
Галичини, де-що вже звідсі Й перейнято, але часто 
переймається як раз не те, іцо варте, а цим тільки 
псується та засмічується літературна наша мова. А че¬ 
рез те, що останніми роками до українського життя 
вертається дуже багато осіб, котрі мови нашої давніше 
не знали чи знали її мало, тому до нашої мови на 
Великій Україні вноситься чимало виразів та форм ро¬ 
сійських, а це теж каламутить чистоту нашої літера¬ 
турної мови. 

Народня мова в Галичині (в західних говорах вза¬ 
галі, особливо в Закарпатті) має надзвичайно багато 
цікавих залишків старовини як в формах, так і в сло¬ 
вах, що давно вже позникали на широкім просторі Ве¬ 
ликої України; старі форми мови звичайно все зміню¬ 
ються на нові, — це нормальний процес життя мови,— 

але старі слова мусимо зберігати, як скарб свій спо¬ 
конвічний ; от з цього цінного скарбу в першу руч 
мала б скори стати Велика Україна (з незнання історії 
мови в нас ці галицькі залишки старовини часто звуть 
москалізмами). 

Отож, укладаючи цього Стилістичного словника, 
я й мав собі на оці допомогти, в міру можности, обом 
кордоном поділеним сторонам — Великій Україні Й Га¬ 
личині — ближче пізнати мову одна одйої, і тим об- 

легчити такий помітний уже процес утворення спільної 
української літературної мови, одної для сходу й за¬ 
ходу її. От тому я й вніс до свого Словника багато 
таких слів, що постійно вживаються в Галичині, але 
зовсім невідомі на Великій Україні; з теі ж причини 
умістив я також чимало слів, що мають не однакову 
форму в нас і в Галичині. 

Кожне явище мови я скрізь досліджую історично, 
бо вважаю, що історичний метод праці дає науковому 
дослідникові найбільше об’ективности, а ця об'єктивність 

була мені головним; провідником у цілій оцій праці. Ро¬ 
зуміти правильно життя мови можна тільки тоді, коли 
будемо знати історію її; а серед нашого широкого за¬ 
галу так мало як раз цього історичного знання своєї 
рідної мови. Ось тому я скрізь дбав і форми слів, 
і ріжниці між мовами Великої України та Галичини 
освітлювати з погляду історичного. 

З цією ж само метою я часто подаю етимологію 
слова, що освітлює нам чи зрозуміння його, чи його 
правопис; походження слова, звичайно, я подаю тільки 
там, де цього потрібно в зазначених цілях. 

Чужі слова дуже часто вживаютьси на Великій 
Україні і в Галичині в ріжній ((юрмі, а тому я вніс їх 
до свого Словника в великому числі. Як раз чужі слова 
роблять найбільш помітну ріжнпцю між літературними 
мовами Великої України та Галичини, а це примусило 
мене звернути на них дуже пильну увагу. Замічу тут, 
що коли форма чужого слова в Галичині ріжниться 
від форми того ж слова на В. Україні, то вона все 
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однакова з формою польською, цеб-то має польське по¬ 
ходження. Форми ж чужих слів на В. Україні дуже 
часто однакові з формами московськими, але це більше 
тому, що за віки XVI—ХУПІ ми, українці, занесли до 
Росії надзвичайно багато чужих слів, які в нас на В. 
Україні все появлялися на 100—200 років раніїце, 
ніж в Росії; ось тому ніяк не можна дивитися на одна¬ 
ковість форм чужих слів на Великій Україні і в Росії 
як на позички з московського*); якусь форму, скажемо 
клас, ми українці рано занесли до Росії разом з шко¬ 

лою, а форма кляса буде виключно формою польською**). 
В Галичині дуже багато слів вимовляють від¬ 

мінно, не з тим наголосом, як на Великій Україні, 
тому до Словника свого я вніс чимало таких слів, що 
ріжняться наголосом; подав я також і ті випадки, коли 
наш наголос ріжниться від наголосу російського. 

Взагалі я пильнував подати в своїй праці стільки 
матеріялу, щоб вона стала справді підручною книжкою 
дня вивчення української літературної мови, книжкою, 
потрібного кожному, хто тільки пише по-вкраїнському. 
Ось тому, крім чисто стилістичних вказівок, я подав 
досить матеріялу для історичного зрозуміння нашого 
правопису, і тішу себе надією, що книжка моя може 

”) Докладніше про це днв. //. ОЯміко, К ь вопросу оГгь 
иностралішхгь словахь, вошедшнхь вь русскіп язьїкь при 
ІІетр'Ь Великому „Русскій Филологическій ВЬстиикт/1 за 
1911 рік, кн. З і 4. 

**) Докладніше про це див. мою працю: „Українська 
культура", видання 2-е, Берлин, 1923 р„ в ріжних місцях. 

стане добрим ґрунтом для усталення й нашого право¬ 

пису на певних підвалинах. Таким чином я пильнував 
подати до рук нашого громадянства популярну книжку, 
де в науково-об’єктивній формі кожний зможе знайти 
собі ту чи іншу потрібну йому вказівку та довідку. 

Збудував я свою працю на таких джерелах: 1) 
давня українська мова, поскільки її можна иізнати по 
старих пам’ятках; 2) сучасна жива народня мова; 3) 
українська літературна мова по творах наших письмен¬ 
ників (та по щоденній пресі) Великої України й Га¬ 

личини; і 4) мова всіх слов’ян, поскільки це було по¬ 

трібним для порівняння явищ нашої мови з такими ж 
явищами інших слов’янських мов, бо метод порівнявчий 
часто давав мені світло до пізнання явищ рідної мови. 

З особливим натиском підкреслюю, що піде я не 
виступаю законодавцем мови. — скрізь я тільки об’єктив¬ 
ний історик того, іцо було і що єсть в житті нашої 
мови. Ніде я не осуджую ніякої форми, — бо всі вони 
витвір живого життя, — я лише констатую самий факт, 
яким він єсть: ось тому дуже часто я подаю форму 
велико-українську й галицьку, історично аналізую їх 
обидві, але присуд про їх вартість та живучість ли¬ 
шаю сказати самому життю. Замічу тут тільки, що наша 
власна українська мова в її ріжних численних говірках 
така багата, така колоритна, що просто гріх перед 
своїм Народом поповнювати літературну мову нашу не¬ 
потрібними позичками з мов чужих, скажемо з поль¬ 
ської чи московської: мова Галичини має гак багато 
старих споконвічних наших слів, що було б иепрости- 
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мим гріхом спокійно дивитися, як ця мова, — дзеркало 
давнього стану нашого, — потроху, але невпинно за¬ 

тягується чужими елементами, мов та людина, що по¬ 

пала в тягуче болото... 
Звичайно, Словник мій не повний, до чого в ве¬ 

ликій мірі спричинилася небувала доріжня друку, бо 
вона не дала мені змоги вмістити до Словника всього 
потрібного матеріялу, який я тепер маю; але все най- 
необхідніше читач знайде таки в цій книжці. Компе¬ 
тентна критика вкаже недогляди цеї праці моєї, а я 
все корисне й об’єктивне з подякою прийму на увагу 
при другім, може збільшенім виданні цеї праці, щоб 
книжка моя стала справді корисною для нашого широ¬ 

кого громадянства*). Звичайно, може де-коли й стою я 
на непевному ґрунті, але я свідомий того, іцо в праці 
своїй подаю нашому громадянству багато матеріялу для 
роздумування на ріжні язикові теми, часом і гіркі- 

Виступаючи з першою спробою »Українського сти¬ 

лістичного словника«, я буду вважати, що хоч до певної 
міри досяг своєї мети, коли книжка моя послужить зао- 

хогою до глибшого поЗнання історичної долі рідної 
мови**), а також до більшого пильнування чистоти її. 

*) Мені дуже корисно було б почути голос самих чи- 
тачив в тих питаннях, про які я пишу в цій книжці; ці- 

• каво було б знати також, яких слів чптачи не знаходять 
в Словнику. Хто б хотів писати, прошу адресувати: Літники 
коло .7ьчова. 

*») В цім Словникові мали появитися, як додатки, такі 
мої праці; 1) Система українського правопису, з історичними 

— 11 - 

Одне бажання було найголовнішим у автора при 
складанні цеї книжки, — бажання дати до рук нашого 
широкого громадянства працю корисну, котра навчила б 
його справді чистої, — на власних основах збудованої, — 
літературної мови, а тим самим і привчила б Його 
більше любити та реально шанувати мову свою рідну, 
цю найпершу підвалину життя Народу, як окремої нації. 

А коли я може не досяг цього гарячого свого ба¬ 
жання, нехай оправданням буде мені бодай те, що пи¬ 
сано цю книжку в обставинах, мало сприятливих для 
наукової праці. 

ГІроф. Іван Огівпко. 
Літники. 

26. XI. 1923. 

замітками для усталення нашого правопису. 2) Милозвучність 
української мови, історично-фонетичний нарис. 3) Чужі слова 
в українській мові, історично-порівнявчий нарис для уста¬ 

лення правопису та вимови чужих слів в нашій мові. 4) Про 
наголос чужих слів в українській мові. 5) Коротка стилі¬ 
стична граматика української мови. Популярний курс з істо¬ 
ричним освітленням. Щоб не збільшувати розміру цеї книжки, 
зазначені тут праці друкуються окремо, хоч і звязаш з Слов¬ 
ником одною провідною думкою. 
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А. 

А, злучн. найчастіше протиставний: Нехай 
думка, як той ворон, літав та кряче, а серденько 
соловейком щебече та плаче, Шевч. Вже вдавнину 
вживали а зам. і, та, але це було дуже рідко. 
Під п. впливом в Г. дуже часто вживають а зам. 
г, та (еі): Можна було визирати на поле між дном 
воза а землею. Мак. „Ярош.“ 154. На В. У. ніколи 
не вживають а зам. і, та: Два та два — чотири, 
в Г.: два а два — чотири. 

Абажур, -жура, з фр. Лямпа під білим аба¬ 
журом, Коц. 57. 

Абакум див. Авакум. 
Абй вдавнину часто вжив. зам. щоби, пі: 

ПСШЛИСА кт* крдтй своєму ЛККІ ти помогла, Пов. 
вр. літ (по Радз. і Акад. сп.) 6601 (1093) р. Це 
старе лккі вже зовсім зникло на В. У. в значінні 
щоби, вживається тільки в значінні колиб тільки: 
Аби люде, а піп буде, Погов. В Думах укр. аби 
в розумінні щоб нема зовсім. В зах.-укр. говорах, 
під впливом н., ще часто вжив, аби зам. щоб: 
Велів спочити, аби набралися сил, Фр. „Зах. Б." 14. 

Або, в Г. часто або п. В Г. часто вжив, або 
на початку непрямих питайних речень зам. чи • 
Або я знаю, хто? Мак. „Ярош." 21. На В. У. такого 
звороту вживають не часто, частіш чи} а не або, 

Абрагам див. Аврам. 

Абрикос м. р. або абрикбса ж. р. 
Абсурд м. р., ми. абсурди, а не абсурда п.: 

з лат. аЬзигсіив. 
Авакум, з не вживати Абакум з п. 
Аванс, авансу з фр. ауапсе; в Г. аванз им. 
Авансувати, -сую з фр. ауапсег, а не аванси- 

рувати м. им. В Г. аванзувати з им. 
Авантюра з фр. ауепіпге ж. р. В Г. авантура 

з п. а^апіига. Також: авантюрник, авантюрний 
з фр., в Г. з п. авантурник, авантурний. 

А'вгуст, лкгоуст'к, аьуоуосод; в Г. часто 
август. 

Авирон, ’Якирон к; в Г, Авірон п. 
Аврам, "Явраа'/мті, ’Ардаар, Оврам; не вжи¬ 

вати Абрагам з и. АЬгаЬат. 
Авто в літ. укр. мові с. р. і часто не відмі¬ 

нюється: Разом з авто впали в рів. Але через 
поширення цього слова за останній час стали 
його й відмінювати: Випав з авта, їхав автом, 
Дорого. Спом. І. 65. В Г. звичайно відмінюють: 
Пані їхала в авті „Діло" 9983. 

Автомобіль, -білю м. р., автомобілем; автомо- 
бглевий — належний до самого автомобілю: авто- 
мобілева ручка; автомобільний — взагалі до авто¬ 
мобілів відносний: автомобільний сезон. 

Авторитетний, а не авторитативнмй. 
Агенція, агент, а не аенція, аент з п. гдепс]*а, 

аіепї. 
Агитація, агитувати за кого-що: Аг. за ви¬ 

бори, за війну. В Г. аг. за ким-чим: Агітація за 
війною, — це п. Див. акція. 

Агитувати, а не агитирувати м. им. 
Адам, ’Ядски'к, гр. ’Лба/и,; в Г. А'дам з п. 
Адвокат, адвоката з лат. асіуосаіпз; в Г. адвб- 

кат п. Див. меценат. 
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Администратйвний з фр. асІшіпівігаШ, англ. 
айтіпізігайуе. В Г. адміністрацийний з п. айті- 
пібігаоуіпу. 

Адреса ж. р. з фр. 1а асігеєзе; пор. ще: нм. 
сііе Асігеззе, срб. адреса, чс. асігеза і асігез, каш. 
айгеза, болг. адрес, м. адреса, п. асігез. Рідше* 
ідрес м. р. Писати на адресу, а не по адресі м. 

Адріянопіль, з -нбполю. 
Аж (з аже) в часових побічних реченнях 

вживається лише в сполученні з словами поки, 
доки, з но: або без не: Поралася, аж поки нава¬ 
рила обідати, Грінч. „Під. тих. в.“ 221. Не вий¬ 
деш звідтіля, аж доки не віддаси, Нов. Зав. в пе- 
рекл. Кул. Мт. 526. В Г. в цих випадках вжива¬ 
ють просто аж, — це н.: Нічого не розуміли, аж 
доїхав Ковч під саме село, Бирч. „Вас. Рост." 
II. 153. 

А'збука, азбучний, аз'квЗм; в Г. азбука, 
азбучний. 

Азів, Азбва; море Азівське або Озівське. 
Азіат, а не азіат; азіатський. 
Академик — це член Академії Наук або сту¬ 

дент якоїсь Академії (академйст). В Г. з п. ака- 
демиками звуть і студентів університету. Див. 
студент. 

Академія — так в Г. з п. називають святку¬ 
вання якогось письменника, чи взагалі свято 
з лекцією на культурно-освітню тему; на В. У. — 
літературний вечір чи ранок, присвячений комусь. 

Айсхіль г. п. див. Есхил. 
АкаФист, акафисту, акадист'к з гр. аха&югод; 

не вживати: акатист п. 
Акварель, акварелі ж. р. з фр. 1а ацпагеїіе, 

або аквареля. 
Акваріум або акваріюм м. р. чи аквйрій, аквй- 
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рія м. р., мн. акваріуми чи акварії. В Г. з п. аква¬ 
ріум с. р., мн. акварія. 

Акрйда ж. р. або акрид м. р., але вжив, частіш 
у мн. акриди, давні: акрйда або акрнд'к з гр. 
(іхдід. 1 

Аксіома ж. р. з гр. й^і(ора\ в Г. аксіом м. р. 
з нм. баз Ахіот: 6 це аксіом „Діло" 10064. 

Акт/ акту м. р. з лат. асідіз (і асішп), мн. 
акти, в Г. мн. з п. акта. Записати до актів, а не 
до акт п. 

Актор, актбрка з лат. асіог, гр. йхгоїд, англ. 
асіог; рідше актьбр, актрйса з фр. асіепг, асігісе; 
пор. м. актерл>, актрйса, п. акіог, акіогка. 

Акцент, акценту з лат. ассепішз; в Г. акцент 
п. Мн.^акценти. 

Акцйз, акцйзу м. р. з нм. йіе Акгізе, фр. 1а 
ассієе, болг. і срб. акциз, чс. аксія. В Г. акцизам 
ж., р. з п. аксуга. 

Акціонер, -нбра м. р. з фр. асііопаіге, нм. 
Асііопаіг; в Г. акціонар з п. ак^опагупзг. 

А'кціум, А'кціуму м. р. і відмінюється; в Г. 
під п. впливом не відмінюють: В битві під Ак- 
ціум, Корд. Іст. 40. 

А'кція за кого - що: ак. за збірку; в Г. ак. 
за збіркою п. Див. агитація. 

Алгебра, алгебри з араб, аі £еЬг; нм., іт. 
і. англ. аІ^еЬга; в Гг альґебра з п. 

Але, в укр. пам. XVI—XVII в. але; в Г. Але 
з п. Злучник алеж визначає більшу певність, як 
але, м. вйдь; не плутати л але з алеж. 

Александер, -дра, з ЯлвЦанлр’к, але звичайно 
- Олександер. 

Алізарин м. р. або алізарйна ж. р. з італ. 
Альбом, альббму з фр. аІЬит (вимова: аль- 

66м), мн. альббми; а не Альбум, п, аІЬпш, 
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Алькова ж. р. з ар. аі цоЬЬа, ісп. аІсоЬа, іт. 
аісоуа; або алькбв м. р. з фр. аісоуе. 

А'льпи, Альп; рідко: Альпів. 
Алфявит, алфавиту м. р. з гр. &Х<рй(Ігігор\ 

в Г. альф&бет з п. аКаЬеі. 
Амбона г. лп. див. амвон. 
Амвросій, іімкрбсїм, ’АрРдооіод; в Г. Амвро- 

зий або Амброзий з п. АтЬгогу. 
Амвон, давне з йр^сог; в Г. амбона 

з п. ашЬопа. 
Амінь з гр. йрі\р, ад^ймк, але вдавнину інколи 

було й алмінк. 
Амнйстія з гр. &іггі]огїа; в Г. ампестія з п. атпе- 

зіда; гр. р споконвіку ми читаємо тільки як и, а не е. 
Амнистувати, а не амнистирувати м. нм. ; 

в Г. амнестувати з п. атпез1о\уас. 
АмФИтеатр м. р., мн. *атри, а не *&тра п. 
Анаграма ж. р. з гр. йраударра\ в Г. анаґрам 

м. р. з п. апарат. 
Анализ, анализу м. р, з гр. &ракьаід\ в Г. 

аналіза за п. апаїіга. 
Аналой м. р. з сер. гр. йраХбуюр, або палбй. 
Ананіїв, Ананіева. 
Анастасій, "Пндстасїй, ’Араогаоюд; в Г. Ана- 

стазий з п. Ап азіату. 
Анастасія, Янастдсіа, ’Араогаоіа, Настя; в Г. 

Анастазія з п. Апазіагла. 
Англієць, англійця, а не англичанин м.; Ан¬ 

глійський правильніше, як англійський. 
А'нгол, ангола або янгол, янгола,^— це загаль¬ 

новживані на В. У. форми; давне ангела; в Г. 
ще й ангіль. 

Андрій, Андрея, з "Яндрей, гр. ’Арддєад. 
Андріян, Пндрішнк, ’Йдрїан’к, ’Аддіарбд, рідше 

— Адріян. 
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Анекдот, анекдбту м. р. з гр. йрехдогод через 
фр. апесіїоїс ; в Г. апспддта ж. р. з п. апекйоіа. 

Анектувати, а не анексирувати м. пм. 
Анилін м. р. з фр. апіііпе, пм. баз Апіііп; 

в Г. аиіліпа ж. р. з н. апіііпа (а це з іт.). 
Анкета — зібрання відомостей про щось лише 

писемно; в Г., як і в и., слово анкета вжив, 
і в значінні збору знавців для вияснення якоїсь 
справи, — на В. Укр. це — з'їзд, зібрання. 

А'нна, "Ліпід, ’'Арра, вжив, лише в формі Ганна. 
Вже Полтав. акти 1664 р.: Гаинк Й. 

Анонймний, а не аноннмовий. 
Антагонйст м. р.; п. апіа^опізіа. 
Антипирйн, антипирину з гр. йргі і пу$\ в Г. 

антипірина ж. р. з п. апіурігупа. 
Антін, Антбна, Йнгиінїн з 3Ар%(Ьрюд\ а. Антбн. 
Антиквар, -ра, мн. -ри. 
Антйхрист, лнті^|)їстаь з &ргі%()іогоду а не ан- 

цихрист. 
Аорист з гр. &6$іагод\ в Г. аорист. 
Апарат г. з п. арагаі, на В. У. — рйзи, цер¬ 

ковна одіж, святий посуд. 
Апель ?. п. фр. — відбзва, пбклик. 
Апельсйн див. помаранча. 
Апелювати, а не апелірувати м. нм. 
Апенйни, Апенйн, а не Апенинів. 
Апокалипсис, апокалипсису м. р., 5Дпок4дігі|гїс'к 

з гр. йпохаХ.уїрід; в Г. апокаліпса ж. р. з п. аро- 
каїірза. 

Аполлон, Аполлбна; в Г. Апблльо з п. Ароііо. 
Апостат м. р.; п. арозіаіа. 
Апостол, апбстола, апбстольський, апостола, 

апостолкскїй з гр. &ті6огоХод\ в Г. часом апостбл, 
апостольський, див. Словн. Куз. 21. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 2 
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Аптйка або аптбка, давні ііюдика, іпотека 
згр. алод'цщ (склад, комора). В Г. інколи йптика. 

Аптйкар, -ра або аптекар, -ра, мн. -рі. 
Аравія, ’Ярлвїл з гр. ’Адаріа, аравййський, 

арбпськпй, В Г. Арабія з п. АгаЬіа, 
Арбітер, арбітра, а не арбітр. 
Аргумент, аргументу, мн, аргументи, а не ар- 

гумбнта п. 
Аргументувати, а не аргументирувати м. нм. 
Аренда, арендар, -ря, арендувати з сер.-лат. 

аггепба, — ці форми часті в Г.; на В. У. зви¬ 
чайно оренда, орендар, -ря, орендувати, 

Ареометер, ареометра, а не ареометр; Агеошеіег. 
Арешт (народне: гарешт), арештант, арешту- 

вбння (в Г. арештоване), арештувати, арештбва- 
ний, з нм. Аггезі; арест м. з фр. аггезі; мн. 
арешти, а не арешта п. 

Арифметика або арихметика з гр. ; 
форма аритметика з п. Див. Ф. 

Аромат, аромату м. р. з родов. відм. гр. тб 
йдора — йдсораг-, мн. аромйти; ц.-сл. ЗрШіИатті, 
мн. лриьмлткі. В Г. сірома, або арбмат, мн. аро- 
мата з пї 

Арон, Арбна, ’Ялрш'ігь з гр. ’Аада>г; в Г. 
А'рои V. 

Артезіанський колодязь чи а—ка криниця; 
в Г. артезійська кирниця з п. агіеяуззка. 

Артйкул або артикул, з лат. агіїсиїиз; мн. 
артикули. 

Артіль, артілі ж. р. 
Артйст, р. в. артиста м. р.; п. агіузіа. 
А'рФа, рідко гарфа, з нм. Нагїе, а це - 

з сер.-лат. Ьагра, гр. Ярлі]; п. Ьагіа або агі'а. 
Архангол, архйнгола, з ар^ангвлгк; арх. ар¬ 

хангел. 

Архйв, архйву м. р. з лат. агсЬіуит через 
нм. сіаз АгсЬіу, мн. архйви. В Г. мн. часом ар- 
хйва з п. 

Архимандрйт, -дрйта, лр^имлндрит’ь з 
Ііар6$їгг]$у лат. агсЬітаткігііа. 

Архієпйскоп; в Г. архієпископ а. 
Аршйн, мн. аршйни, аршин (а не аршинів). 
Асавула див. осавула. 
Асекурація г. п. лат. — забезпбчення, стра- 

хбвка, страхування. Див. штраф. 
Асекурувати г. п. лат. — забезпечувати, стра¬ 

хувати. 
Асйста г, п. лат. — це слово на В. У. не 

.вживане, тут: товариство, оточення, присутність. 
Асоціація, а не асоціація. 
Атака ж. р., рідко атак м. р. з фр. 1а аШ^ие. 

В Г. тільки атак м. р. з п. аіак: Дістав серцевий 
атак „Діло“ АІ 10059. 

Атаман, але частіш отаман (з тат.: аіа — 
батько і іатап — сила, тьма, 10000 війська). Наші 
грамоти ХУ-го в. вже знають це слово: клтл- 
л*іЖгь, а двинські грамоти знають його з ХІІІго 
віку. 

Атаназий *\ п. див. Афанасій. 
Атени г. п. див. Афини. 
Атлантйчний океан, а не Атлантичеський м. 
Атом, атому з гр. сЬо^ос, атомний; рідше 

атбм, атбмний з фр. аіот. 
Атон г. п. див. Афон. 
Атрофувати, а не атрофирувати м. пм. 
Атут г. п. фр. — на В. У. не вживане слово, 

тут — козир, 
Афанасій, "Ядлнасій з ’Ад'агаоюд, частіш —1 

Опанас. В Г. Атаназий з п. Аіапагу. Див. Ф. 
Афєкт, афекта, мн. афеїсти, а не афекта п. 
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Афйни, Афйн, ТІдинкі з *ЛЩреи\ в Г. Атени 
з п. Акепу. Див. Ф. 

АФйша ж. р. з фр. Іа аГїісЬе, з лат. аіїіха; 
в Г. афіш м. р. з п. аііви. 

Афон, Афбну, афонський, ц.-сл. ’Л доїть. лдон- 
скїй, гр. В Г. Атдн, атонський п.: Франко 
в цім слові постійно писав ф, а не т: На Афбні 
дзвони дзвонять, „Ів. Виш. “37. Спить афбнськая 
гора, іЬ. 35. На афбнській горі, „Зах. Б.“ 52. 
Див. Ф. 

Б. 

Баба, мн. баби, баб, рідко: бабів. 
Бабин, а не бабин. 
Бабіуіьон див. Вавилон. 
Бабусин, а не бабусін. Бабусині речі, Кв.-Осн. 
Бавитися, це — забавлятися, розважатися, ба¬ 

читися: Ой їдь, милий, та не бався, бо ти мені 
сподобався, Чуб. V. 12. В Г. з п. Ьалуіс слово 
бавитися визначає часом і пробувати, бути. — 
Прик. сп.: бав, бався. 

Бавовняний, а не бавовняний. 
Багаж, багажу, багажем. 
Багатий, багатйр, багатйрський, багатіти, ба¬ 

гатство, — так це слово пишуть і постійно ви¬ 
мовляють на В. У.; давні: коглт'ь, ксгиткін, во- 
гатьстко, воглт'кти. В Г. вжив, частіш арх. форм: 
богатий і т, п. 

Багатий, багатший і багатітий, мц. багатчий. 
Багатий па що (в мові п. лу со): Багатий на лати 
та на дрібні сльози, Номис. Либонь же ти на ро¬ 
зум не багатий, Гр. Богатий у всілякі тони, Леп. 
З гл. 16, — це треба па. 

Багатйр, -ря, -реві, -рем; а не багатер п. 

Багатіти і багатшати на щось або чим: Ба¬ 
гатіти нашим коштом, Гр. 11. 

Багато, р. багатьбх, д. багатьом, ор. багатьма, 
ідше — багатьома. Багато чого: Багато щастя, 
р. „Під т. в.“ 24. В багатьох місцях, а не: в ба¬ 

гато місцях ?. з п. 
Багатство; вимова: багацтво. 
Багнет, багнбту; в Г. байонет з нм. Ва]опеМ. 
Багно, багна; мн. багна, багон. 
Бадьорний, частіш — бадьбрпй. 
Бажання, в Г. бажане. Зробити щось па ба¬ 

жання, рідше — з бажання, а не по бажанню. 
Бажати, бажаю кому чогось. Бажають сонця 

і світла, Б. Леп. З жит. ЗО. 
База ж. р. або базис м. р. з гр. (Завід; нм. 

Вазіз, п. Ьаиа. 
Базар, базару; базарувйти; мц. базарю, база¬ 

рювати. 
Базі, базів. 
Байда, Байди, а не Б&йда. 
Байдики, байдиків. 
Байдуже про або за кого-що; в Г. о кого- 

що а. п. А йому про все байдуже, Кул. „Ч. Р.м 
325. Також: байдужно. 

Байдужий, рідше — байдужний, а не бай¬ 
дужній. Байдужий до кого - чого. Байдужним 
стати на кров. Б. Лей. З гл. 97. В Г. частіш бай¬ 
дужний. 

Байдужість до кого - чого, про кого - що ; 
рідше — байдужність. В Г. частіш — байдужність. 

Байонет див. багнет. 
Байрак, з байр&ку, в байраці. 
Байрон, а не Байрбн. 
Байстер, байстра, байстром. 
Баки, баків. 
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Баклажан, з баклажану, з перс. Ьасіїуап. 
Бакцйль див. бацйла. 
Бал, балу — оцінка учня в класі, з нм. Ваіі, 

м, баллт>; в Г. з м. нота, кляса. 
Бал з історії, а не по історії м. 
Балакати про кого-що: Що про те балакати, 

Кул. 162. 164. 401. В Г. балакати о що а. п.у 
а часом балакати. Балакати українською мовою, 
телефоном, а не: па укр. мові, по телефону. Не 
вживати слова „балакати" де не треба, бо в по¬ 
важній бесіді не балакають, а — розмовляють, ве¬ 
дуть бесіду, точать мову, говорять. Див. по, го¬ 
ворити. 

Балакати, а не балакати. 
Баланс, балансу, з фр. Ьаіапз, англ. Ьаіапв; 

в Г. бинте з п. Ьііапв, пм. сііе ВПапх. 
Балевий і бальовйй. Бальове плаття. 
Балтика ж. р. і Валтик м. р., 1а Ваііщие, англ. 

ВаШс, п. Ваііука і Ваііук. На В. У. частіш — 
Балтййське море. 

Баль, з балю, на балю і на балі. 
Бальзам, з бальзаму, рідше — баль сам, давне 

калсалпч з гр. /ЗаЯоарод, нм. Ваіват. 
Бальзамувати, а не бальзамирувати м. пм. 
Бальон див. мияч. 
Бандерія с\ з п. Ьапсіег)а (а це з іт. Ьапйіега): 

Владику приймали серед дуже численної бандериї 
з двох сіл, „Мисіонар" 1923 р. кн. XI ст. 169. На В. У. 
не вживається, тут — процесія, гонорова сторожа. 

Бандероля ж. р., а не бандероль. 
Бандйт, з бандйта; п. з іт. Ьапбуїа. 
Банкрот, а не банкрут пар. 
Банкротувати, а не обанкротитись м. 
Банко <\; на В. У. — скучно, тужлйво, сумно, 

тоскно за ким-чим. 

Бантиш і Бантйш. 
Банувати г.; на В. У. тужити, сумувйти, ску¬ 

чати за ким-чим. 
Банька, а не банка м.; мн. бйньки, баньок. 
Баран, барана, а не барана л^., мн. баранй, -нів. 
Баранина, в Г. баранйна. 
Баранович, а не Баранович. 
Баратйнський, а не Баратинський. 
Барбара див. Варвара. 
Барва (з чс. Ьагуа), колір (з лат. еоіог через 

п. коїог) — рівновживані, визначають цвіт; давне 
наше слово — цвіт, цігкт к; сам предмет — краска, 
крлекл або фарба з нм. РагЬе. Куит краски зе¬ 
леного цвіту. 

Барвінковий, в Г. часто бервівкбвий, барвін¬ 
ковий. 

Барвінок, з барвінку, з сер.-лат. регуіпса нм. 
Ьапуіпкеї, чс. Ьагуіпек, з чс. — и. Ьагуіпек. В Г. 
часто бервіяок (в. укр. позичка давня, коли ще 
теперішнє нм. сі бреніло як а). 

Бардйчів див. Бердичів. 
Барельєф, барельєфу, з фр. Ьавгеііеі. 
Бар’єр, бар’єру м. р., з фр. Ьаїтіеге; в Г. 

баріяра ж. р. з п. Ьагіега (а це з іт. Ьаггіега). 
Барзо — загально-слов’ян. слово, у нас вжива¬ 

ється з передісторичного часу, але в формі борно, 
напр. в Іпат. Літ.: Понди корже 506. В Пересопн. 
вв, 1556 р. часто. Пізніше це слово вжив, в формі 
барзо; в Думах 11 раз: барзо рано 83. 84 і т. и., 
і 4 рази барзе: барзе скоро 104 і т. п. На В. У. 
ці слова тепер вимірають, заступаються словами: 
барзо — дуже, а борзо — скоро, хутко, швидко; 
але в Г. ці слова ще часті. 

Барйло з гр. (Задам через сер.-лат. Ьагіїїив, 
Ьагіїе; барйлко, в Г. барйвко мц. 
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Барометер, барометра, з нм. Вагошеіег, а не 
барометр. 

Басарабія і Бесарабія ; басарабський і беса- 
рабський; .V. Вессарабія, бессарабскій. Сочавська 
грамота 1395 р.: Воєводи вдслолккского. В Баса- 
абії, Коц. 27. Басарабські лани, іЬ. Рум. Ваєага- 
іа, фр. ВеєєагаЬіе, нм. ВеєзагаЬіеп, англ. Вевза- 

гаЬіа, 
Басейн, басейну, з фр. 1е Ьаєвіп, нм. Бав Ває- 

8Іп, п. Ьазеп. 
Басма, басми, з тюрк. Ьазпай (відтиск); в Г. 

басма п. 
Баста — годі, досить, з іт. Ьазіа. 
Бастіон, бастібну, з фр. Ьазііоп; в Г. бастіон з п. 
Бастув&ти див. страйк. 
Басурмен, бесурмен, частіше бусурман; давні: 

вусур/илніч. КвСур/ИЛНННТч. 

Баськйй кінь, а не баский. 
Батарея; в Г. батерія. 
Батйй, Батйя; в Г. Батий п. 
Батіжок, батіжка, а не батожок а. 
Баторій, Батбрія, а не Баторого п. 
Батькй див. родичі. 
Батьківський; в Г. батьківський. 
Батьківщина; в Г. батьківщина. Див. віт- 

чина. 
Батько, батька, кл. в. батьку; мн. батькй, 

батьків; див. родичі. 
Батюшка треба — пан-отець або священ¬ 

ник. Див. ці слова. 
Батюшков, а не Батюшков. 
Бацйла ж. р. або бацил м. р. 
Бачити, бачу, бйчиш, бачать (а не бйчуть)> 

бачучи. Бачити на свої очі, рідше — своїми очима- 
Див. видіти. 

Бачність п., треба *— увага, пильність, осто- 
рбжність. 

Баша з тюрк.; в Г. баша п. 
Башибузук, з тюрк. Ьав — голова, Ьигик — 

зіпсутий; в Г. башибожук. 
Бджола, мн. бджбли, бджіл; а не бжола. Див. 

пчола. 
Беатрйче ж. рм не відм. 
Бебехи, бебехів. 
Без з родовим відм.: без хати. Мц. в зах.-у, вжи¬ 

вається і в значінні „через*: Тікайте без подвірє, 
без садок, Б. Леп. З ж. 58; але в літ. мові без 
в значінні „через* не вжив. — Перед всіма ти¬ 
хими звуками без в вимові змінюється на бесу але 
на письмі пишемо тільки без. 

Без, безу, ббяом, квітки на безу і на безі, мн. 
бези, безів. В Г. з п. без, бзу, на бзу, мн. бзи. 
Кидає мовчаливі тіни на бзи (треба: ббзи), Б. Леп. 
З гл. 95. ^ 

Безвідрадний г. треба — нерадісний, без¬ 
радісний. 

Безвинно, в Г. безвйнне а. 
Безвідний, а не безводний а. м. 
Безвстйдний г. з п. Ье2\У8іусІпу; на В. У. без- 

стйдний. 
Безвстйдник г. з и.; на В. У. безстидник. 
Безвстйдниця г. п.; на В. У. безстидниця. 
Безвстйдність г. п.; на В. У. безстидність. 
Безглядно г. з п. Ьеулуя£І(}сіте; на В. У.: не 

зважаючи ні на що, гостро, сурбво, немилосердно. 
Безголов’я, ліпше — безголів’я. 
Безгрішшя, мц. безгрішшя. 
Безкорйсний, а не безкористний; в Г. безко¬ 

рисний. 
Безкраїй, безкрайого Гр. 241. Степ безкраїй 
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М. В. І. 6'1. Але частіш: безкрайний: Степ без- 
крайний топне в млі, Щог. В. 151. 

Безладній, -ня, -не Коц. 36, також і безладний. 
Безматерній, -ня, -не, а не безматерпий. 
Безмитній, -ня, -не, а не безмитний. 
Безнастанно г. з нм. оЬпе Ипіегіаее; на В. У. 

без перестанку, постійно, невпинно. 
Безоглядний, а не безоглядний. 
Безпека г.; на В. У. частіш — безпечність, 

спокій. 
Безперерйвно ж,, треба: невпинно, постійно, 

без перестанку. 
Безпечний від чого або про що: Від неї на¬ 

віки безпечний, Б. Леп. З гл. 62. Безпечен про 
небезпеку бував, Кул. Байда 99. Безпечно, арх. 
безпечне: Безпечно спать полягали, Думи 70. 83. 
Вимова: безпечний або безпешннй. 

Безпокоїти, прик. сп. не безпокій і не безпокбй, 
але частіш з лат. — не турбуй. 

Безпосередній, -ня, -не; в Г. безпосербдний. 
Безпосередньо, а не безпосередно. 
Безправно, арх. безправне. 
Безпутній, -ня, -не; в Г. безпутний. 
Безрога див. свиня. 
Безсторонній, ння, -нне; в Г. безсторбнний. 
Безсторонньо; в Г. безсторбнно. 
Безумний а., частіш — нерозумний. 
Безуслівно м.; треба — безумбвно. 
Безхатній^ -ня, -не; в Г. безхатний. 
Без’язйкий, а не без’язйчний и/. 
Бенон, а не Бекон. 
Бвльвю не відм., з фр. Веііуие. 
Бемоль, бемблі ж. р. Фальшива бемоль. 
Бенгальський вогонь. Все залите було зеленим 

бенгальським вогнем, Коц. 44. 

Бендер, з Бендеру м. р., або Бендери, з Бендбр. 
Бенедйкт, частіше — Венедйкт. 
Бензйна ж. р. г. п. з іт.; на В. У. частіше — 

бензин м. р. з нм. фр. Ьепгіп. 
Бенкет, бенкету, хоч фр. Ьапдиеі, м. банк&ть. 

Бенкети великі, Думи 130. 
Беотія з гр. Вошгіа, а не Беоція п. 
Беранже не відмінюється. 
Бервено г. а., кркккно; на В. У. колбда. 
Бервінон див. барвінок. 
Бердичів^ з Бердичева, а не Бардйчів; дав. 

відм.: к Бердичеву, а не Бердичевові. 
Берег, частіш — беріг, з берегу, берегом (в Г. 

берегбм), на березі (а не: на берегу мн. бе¬ 
реги (а не: берега л«.), берегів. 

Берегтй когочого або кого-шо: Берегти хати 
або й хату. Берегтися кого-чого: Берегтися вогню. 
Берегтй, зах.-укр. беречй ; бережу, а не берегу м.; 
прик. бережй, а не берегй м. 

Бережани, з Бережан. 
Бережанин, мн. бережане, бережан. 
Бережений — дієприкметник, бережений — 

прикметник. 
Береза, мн. берези, беріз; зах.-укр. часто і бе¬ 

рест : Сосни, берести і дуби, Леп. З гл. 90. 
Березень, березня; в Г. звичайно март або 

березіль, березбля. В давнину було: вр'кзкнь 
і вєрєзозол-ь, але визначали аргіїіз. 

Берем’я а. зах.-укр., вр*Ь(Ма, вєрє.мд; на В. У. 
тягота, тягар. 

Ббрест на В. У. звичайно кажуть на березову 
кбру; зах.-укр. — береза. Див. береза. 

Берестя Литбвське, а не Брест-Литовськ м. 
Беречй з.-у. див. берегти. 
Беріг див. берег. 
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Берліг, з берлбгу м. р., давне кьрлогь; а не 
берлога Ж • р, Л/, 

Берне не відмінюється. 
Бесарабія див, Басарабія. 
Бесіда, давне ввгкдл, по пам'ятках відоме 

з ХІ-го: віку як — мова, промова; в Г. це гарне 
слово часте, на В. У. рідше; на В. У. ббсіда чи 
ббседа визначає ще й гулянку: Я у беседі була, 
мед-горілку пила, Пісня. 

Бесідник, давнє квс^кдкникта. по пам’ятках ві¬ 
доме з ХИ-го віку як — промовець; гарне слово 
бесідник частіше в Г., на В. У. частіш промовець. 

Бестужев, -жева, а не Бестужбв. 
Бесурмен див, басурмен. 
Бетлеєм див, Вифлеєм. 
Бетсаїда див. Вифсаїда. 
Бетховен, ВєіЬоуєп, в Г. Бетговен Леп. З гл. 31. 
Бецйрк г. на В. У. не вживається, тут 

повіт, повітовий уряд. 
Бешйха, з рум. Ьейіке (лат. уеєіса), а не би- 

шиха. 
Бжола див. пчола. 
Би вживаємо лише по приголоснім звуці: 

казав би, Думи 144, рад би 111. По голоснім звуці 
би звичайно скорочується (в мові російській не 
скорочується) на б: було б, Думи 70, которому б 
137. Часточки би, б ставимо по ся: я згодився б, 
а в Г. ставлять перед ся: викрітлобися. Часточки 
ці переважно ставимо по дієслові, рідше по ін¬ 
ших частинах мови: я ходив би, рідше: я б ходив. 
Часточкц би, б пишемо окремо від слів, а в Г. 
пишуть разом з ним. 

Бйбиков, а не Бибикбв. 
Бив, бил&, било, били оь м.9 треба: був, була, 

було, були. 

Бйнда див. стрічка. 
Биндюг, з биндюгу, з нм. Ьіпсіеп; а не бепдюг. 
Бинт, бинта, я нм. Віпсіе, бинтувати з нм, 

Ьіпсіеп. В Г. бандаж, бандаж.увати, п. Ьапсіа/,, Ьап- 
сІа/о\Унс з фр. Ьа»сІа£е, Ьаїкіег. 

Бйрон, а не Бирбн. 
Бйстрий а., вживається не часто, частіш в ви¬ 

разах: бистра річка, бистра вода, бистрий на ро¬ 
зум, бистрий на очі; в розумінні скорий, жвавий 
слова бистрий вживається рідко. 

Бйтися, а не бити перестало серце. Битися 
па кого-що, в Г, часом о кого-що а, п. 

Бйтва а. г. м., ліпше бій. 
Битком г. м : Битком набита саля „Гр. В.“ № 

222; в Г. часто. На В. У. тільки: цілкбм, зовсім, 
до країв, до берегів. 

Битопис, з битопису м. р.; арх. битопись ж. р. 
Бич а. г. м,; на В. У. батіг, палка. 
Бібліотека з гр. (Зі/ЗЛю&гіхг}у лат. ЬіЬИоіЬека, 

а не біблібтека. 
Бібліотекар, *ра, мн. рі; в Г. бібліотекар. 
Біблія і бйблія, з гр. рірЛкх. 
Бібула с». п., на В. У. промокачка, а бибула — 

товстий папір на обгортку. 
Біг, Бога або Буг, Буга чи Бог, Ббга річка. 
Біг, Пан Біг зах.-укр.; на В. У. звичайно 

Бог, рідко Біг, постійно Господь Бог, а не Пан 
Бог п. 

Біг, з бігу, бігом, в бігу; присл. бігбм. 
Бігти, з.-у, бїчи, бігчи; біжу, а не бігу м.; 

біжать, а не біжуть мц.; біжачи, або біжучи, але 
частіш бігши; ирик. біжи, а не біги рідше — 
бігйй, з к'Ьгай. Бігти по когось-щось, а не за ким- 
чпм: Бігай-но по Тетяну, Коц. 46. Бігти за — це 
бігти позаду Собака бігла за возом. Бігти від 



кого-чого: Біжи від гріха, арх. біжи гріха. Бігти 
дорогою, а не но дорозі м.: Ой біг&йте-біжіть 
шляхом да наженіте Касю з ляхом, Чуб. V. 908 
Див. по. 

Бідкатися чим: Школи чужим лихом бідка¬ 
тись, М. Вовч. 

Бідний на щось: Бідний на хліб. 
Бідніти на щось: Збіднів на хліб. 
Бідняга а. г. м.; на В. У. бідняк, бідолаха, 

бідорака. 
Візантія див. Византія. 
Бій, бійка т щось, в Г. о щось а. п.; бій, 

ббю, в бою, мн. бої, боїв. 
Бійка, р. мн. бійок. 
Бік, з боку, на 66ці, а не на боку м.; мн. 

ббки, а не бока м. ; боків. Вираз : з мого боку чи 
з моєї сторони — це п. 2 єігопу, а це з нм. 
шеіпег88ЄІІ8. Я не буду перешкоджати чи зава¬ 
жати, а не: з мого боку не буде перешкоди. 

Білйти, білю, білиш, білять, а не білють; бі¬ 
лений, а не біляний мц. 

Біле г. м.; на В. У. — білйзна, плаття, бдіж чи 
одежа, часом — хусти. 

Біліон, в Г. біліон п. 
Білка див. вивірка. 
Біль, з бблю м. р., а не ж. р. м.\ бблем, а не 

біллю; мн. бблі, бблів. Давнє колк було м. р. або 
ж. р. Затих біль, Гр. 27. Неприспаний біль, Черк. 
І. 83. Пекучий біль, Фр. З в. 62. 68. Гострим бо¬ 
лем пройняло йому груди, Гр. 316. 

Більше або більш вживається для другого 
ступіня порівняння рідко, — лише при рідких та 
багатоскладових словах, особливо при дієприкмет¬ 
никах, що звичайно не творять цього ступіня на 
*ший абр -ітий: Вимовляє ся з більш відкритою 

ямою Тими. 16. В найзруйнованшому будинкові 
„Діло” № 10029, ліпше б: В найбільше зруйнова¬ 
нім будинкові. — Не вживати більш при звичай¬ 
нім 2 ступіні: міцніший, а не: більш міцний. — 
Більше від кого-чого: Ти від нас гріхів більше 
маєш, Думи 93. 

Більшість, більшости, більшістю. 
Біля з род. відм.: Мостились біля вікон, 

Коц. 5. 
Біляний мц., треба: білений. 
Білянс г. п. див. баланс. 
Бір, ббру, в бору. Птиця в бору защебетала, 

Дум. 111. 
Бісер, бісбрний г.; на В. У. бйсер, бйсерний, 

давнє кйсєр'ь. 
Біскуп — тільки у римо-католиків; у право¬ 

славних і греко-католиків — єпископ. 
Біфштєкс або біфстекс, в Г. біфштик, англ. 

Ьееїзіеак. 
Біцикль г. з п. Ьісукі, англ. Ьісукі (вимова: 

байсейкль); на В. У. тільки велосипбд, народне — 
лисапет. 

Бічи з.-у. див. бігти. 
Блават г. п. нм.; на В. У. — волбшка, ва¬ 

сильки. У житі волошки синіють. Без васильків 
і без рути спочивайте, діти, ПІевч. 204. 

Блаватний склеп г. н. нм.; на В. У. — ману¬ 
фактурний магазин, продаж матерій. 

Благати за, про кого-що: За їх милосердного 
Бога благали, Думи 87. В Г. бл. о що а. п.: Бла¬ 
гав о поміч Мак. 210. 

Благо, в Г. благо; давнє кллго. 
Благословляти кого-що, а не кому п.: Нехай 

благословить вас Бог, але частіш: Нехай побла¬ 
гословить вас Бог. 
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Блазень, блазня, блазнем. 
Блакйт, блакйту м. р.: Зори на небі з бла- 

киту виринають, Кул. Дз. 145. Мчитесь ви по 
мглистому блакиті, Фр. З в. 23. Часом ж. р.: 
Ясна блакить, Коц. 5. В Г. блакіть ж. р. 

Блакйтний, -на, -не, а не блакитній. 
Бланк або бланок м. р., р. в, бланка, мн. 

бланки, бланків. 
Блестати г.; на В. У. блищати, блйскати. 

Шаблюки блищали здалеку, Кул. 169. 
Блеяти а. г. м.; на В. У. мекати, бекати. Ціла 

отара овець та кіз мекала та бекала, Лев. І. 126. 
Блйжній, -ня, -не, давне клижьиїй, ближнього 

Гр. 256. 
Блйжчий (вимова: блйщий), Тимч. 118; в Г. 

блйзший. Ближче (вимова: блйще) Коц. 34. Гр. 
165. 108. 278, в Г. блйзше. 

Близь а. г. м.; на В. У. близько, коло, по¬ 
близу. 

Близький, а не близький м. Близький, блйзько 
до кого-чого, часом кого-чого, а не кому-чомуп.: 
Він уже близький до смерти або: близький смерти. 
Близько ляхів живе, Думи 146. 

Блиск, рідше блеск, з блеску, давне клиск'ь, 
вльск’ь* каєск'к; в Г. лиск п. 

Блискавиця, блискавий, блискавка, блйсн.ути, 
блискучий -- в цих словах початкове б на В. У. 
не відпадає, а в з.-у. під н, впливом відпадає. 
Давні: кдисклнніб, клискь і т. п.. все з в на по¬ 
чатку слова. 

Блйскати, блискаю; клисклти, кдискаю. 
БлйСнув, блйснула, блйснуло, блйснули: В полі 

блйснув огонь. Блиснула оком на Антося, Свідн. 
205. В Г. блис, блисла, -ло, -ли: В печі червоний 
блис огень, Леп. З гл. 143. 

Блищати, а не блистіти; давне клиірати і вле¬ 
щати. Блищало золото самовара, Коц. 57. 

Блідйй, а не блідний, рідше — бліднйй. Блі¬ 
дий місяць, Шевч. 1. Давне: кл'кдьій і клкдкнин. 

Бліднути, блід, бліднувши. 
Блокувати, а не блокирувати м. нм. 
Блоха і блоха, мн. блбхи, бліх. 
Блуд в Г. з п. визначає — помилка. На В. У. 

слово блуд визначає лише блуждання або гріх. 
Блудити — це збитися з дороги, часом — казати 
неправду: Отож тая дівчинонька, що сонна блу¬ 
дила, Шевч. 3. Ой ти, дівчинонько, ти словами 
блудиш, Метл. 78. Світом блудить, Леп. З гл. 27. 

Блукати світом, а не блукатися. 
Блювання; в Г. блюване. 
Блюхер, ВШсЬег; в Г. Бліхер. 
Бо в церк.-сл. і давній укр. мові все ставили 

не на початку речення, а на другім місці, напр. 
Гал. бванг. 1144 р.: идї, измкроша ко иіімощєи 
Мт. 220, — іди, вимерли бо... В Думах: Ти ж бо 
то п’еш-гуляеш 142. Старші письменники дуже 
любили цей зворот, але тепер ми вживаємо його 
лише в поважній бесіді, а в звичайній мові ста¬ 
вимо бо на першім місці. — Не слід ставити бо 
зам. що в побічних причинових реченнях, як то 
часто роблять в Г.: Мешканці затревожилися 
тому, бо (ліпше — що) боялися війни, „Бож. Спас.“ 
50; це проте арх. 

Боа с. р. і не відмінюється; в Г. бба п. 
Бобер, бобра; арх. бобр. 
Бог, Буг і Біг річка. 
Бог, мн. ббги, в Г. богй. Бог з&плать а. Богу 

духа винен а. 
Богадільня, а не богодільня, з давнього к«гд 

дкли (для Бога). 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. З 
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Богатий див. багатий. 
Богдан ; в Г. Ббгдан п. 
Богомільний Коц. 11, а не богомольний а. ж. 
Богословів с. р., того ж роду болг. богослов^е, 

срб. богословл>е; споконвіку це слово було в нас 
с. р.: когосдокиїє. Під впливом гр. д-єоЛоуіа в XVII 
віці у нас часом стрічається форма богословія ж. р. 
Відомий твір Кирила Ставровецького носив назву : 
Зврцдд© кГ'ослокї/л, Дзеркало богословія, 1618 р. 
Але видання посмертні вже мають назву: Зєрцадо 
когословїи, так в вид. 1696 і 1790 р. 

Богуслав, богуславський, а не Богослав. 
Бодяк, бодак —- часте в Г.; на В. У. звичайно 

будяк, мн. будякй: На стерні будяк стояв, Свидн.45. 
Боєць, бойця; в Г. ббєць, ббйця. 
Божественний — це давня укр. вимова; нова 

з ж. божественний. 
Божйтися; божився, що невинний; в Г.: Бо¬ 

жився на свою невинність, Чайк. Мал. 86. 
Божник, -ка; в Г. ббжник. 
Божнйця г. п, — синагога; на В. У. частіш 

кажуть: жидівська школа або просто школа. 
Божок, божка; в Г. божок, ббжка. 
Боз, бозина, бозинбвий і.; на В. У. буз, бу¬ 

зина, бузиновий. 
Бойки, бойків. 
Бойовйй; в Г. боєвйй. 
Бойовище; в Г. боєвйще. 
Бокачіо (з Боккаччіо) не відмінюється. 
Боки, а не бока ж. 
Болгарин, мн. болгари, болгар. 
Боліти — це неперехідне дієслово: Мені або 

в мене болить голова. Довго нога в його боліла, 
Гр. 122. Нога у його ще болить, Гр. 166. - В г! 
під ». впливом звичайно вживають слова боліти 

як перехідного дієслова: Рука боліла його, Мак. 
94. Болить мене голова Жел. Сл. 39, — це: Оіомга 
ті$ Ьоіі. — Болить голова т хліб, в Г. о хліб а. п. 
Див. розболітися. 

Болотйстий, а не болбтистий ж. 
Болото, мн. болбта, болбт. На В. У. в зна¬ 

чінні „грязь" скоріше скажуть: На дворі грязь чи 
грязюка, а не болото. В Г. з п. кажуть болото, 
а не грязь; Христос зробив болото зі слини, Ру- 
дов. 72; це місце у Куліща і Морачевського — 
грязиво, а не болото. 

Болюче стало йому; в Г. болючо. 
Боля мір. див. біль. 
Болйчка, р. мн. болячок; давне' водичка; в Г. 

боляк. 
Бомага і бумага ж. з гр., частіш — папір. 

Давнє ку мага. Див. папір. 
Бомарше не відмінюється. 
Бонапарт Наполебн. 
Бондар, бондаря; в Г. ббднар; з нм. Виііпег; 

давнє коїарк — бочка. 
Бонна, р. мн. ббннів або бон. 
Борба див. боротьба. 
Борджіа не відмінюється. 
Борець, борця, мн. борці, борців; в Г. ббрець, 

борця. 
Боржій арх.: Пішов боржій із хати Кул. 268. 

Слово вже мало вживається, звичайно: скорій, 
хутчій, швидче. 

Борзо, див. барзо. 
Борйс, Корись; в Г. Ббрис. 
БорисФвн, а не Бористен п. 
Борйшпіль, з Борйшполя, і Борйшполь. 
Бородавка і борбдявка; а не бород&вка ж. 
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Борозна, а не бороздна. 
Борона, мн. борони, борін. 
Боронйти, бороню (в Г. борбню), борбниш, бо- 

рбнять, а не боронють; прик. сп. борони і борбвь; 
борбнений. Боронити своїх прав або свої права. 

Боронйтися від кого чого, а не кому-чому п. 
Боронячись од нечистої сили, Гр. 43. 

Бороти, борю, ббреш, ббрють; ббрений; ббрю- 
чись; в Г. ббрю. 

Боротися, борюся, ббрешся, ббрються, ббрю- 
чись. Борбтися за кого-що, в Г. о кого-що а. м. 

Боротьба (вимова: бородьба), в Г. борба а. ль 
Боротьба з злими духами, Лев. Пов. 22. Була 
якась боротьба, Гр. 192. Боротьба за владу, в Г. 
о владу а. п. У мн. слова боротьба ліпше не вжи¬ 
вати; р. мн. „боротьб“ — штучний. 

Борше а., рідке; частіш — скоріше. 
Босий, а не босий м. Ходити босбніж, а не 

босо п. 
Босйни, босйн. 
Боска Матка п., треба: Мати Ббжа. 
Бохонець г.; на В. У. буханбць, буханця. 
Бочка, р. мн. ббчок. 
Боязькйй, а не ббязтсий. 
Бойн, Бояпа, а не Ббян, Бонна. 
Боярдо не відмінюється. 
Боярин, в Г. боярин; мн. бояре, бояр, а не 

боярів. 
Боятися, боюсь, бояться, боячись. Боятися 

кого-чого, а не кого-що: Боявся жінки, Гр. 262. 
131. Боявся тих думок, Гр. 291. Боятися за кого- 
що: Боюсь за батька; в Г. б. о кім-чім а. п, 

Браїлів, з Враїлова. 
Брак чогось: Брак виховання. 
Бракувати на означення недостатку чогось 

звичайно вживається неособово і з родовим від¬ 
мінком: Бракує мені часу (а не: час мені бра¬ 
кує). В значінні перебірати слово бракувати вжи¬ 
ваємо з причин, відм.: Бракувати груші. 

Браслет м, р., з фр. огаєеіеі, англ. Ьгаєеіеі; 
в Г. брансолєта ж. р. з и. Ьгапгоісіа. 

Брат, мн. брати і браття. 
Братанич, братанець, братанок, братан, брата- 

ниця, братанка, — це давні наші слова: крата- 
ничк. кратанкцк. коатантч, кратлна, кратаньмл; 
слова ці на В. У. вже не вживаються (тут їх за¬ 
ступили слова: племенник, племенниця), але в з.-у. 
вони ще часті, бо підтримуються ще й п. Ьгаіа- 
пек, Ьгаїапка. 

Братерній, -ня, -не; в Г. братерннй. 
Брати, беру, бербш, беруть, беручи; браний, 

брано, часом братий; в Г. ббру, ббреш, ббре. 
Брати до уваги, або з п.: брати на увагу чи під 
увагу. 

Братися кого-чого або до кого чого: Дур го¬ 
лови бере ся Леп. З ж. 9. Воно граматки береться, 
Гр. Болото береться до коліс, Гр. Мокрого поліна 
вогонь не береться, Прик. 

Братік, братіка, зови, братіку, — це звичайна 
на В. У. форма, загально-вживана, а тому не ль, 
пор. ще: зіма, Вінниця, Чернігів (або в Г.: мі- 
пута, гармідер, трубіти, протів, розхрістаний). 
Старший братіку, одчини ворітця, Метл. 170. Іде 
мій братічок зозулі стріляти Метл. 257. У Гр.: 
Братік та сестриця 108. 142. 88. Братіку 78. Спа¬ 
сибі вам, братікн 85. 74. Мій батечку, мій братіку, 
хоч ти не цурайся, Шевч. 18. В Думах слово братік 
стрічаємо 20 раз. В Г. братик або частіш братчик. 

Братній, -ня, -не, давнє краткнїй. Братнє тіло, 
Кул. 148. В Г. братний, 
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Братчик — це член церковного братства; до 
середини ХУІІІ-го віку вся Україна була вкрита 
братствами, до яких належало багато дорослого 
населення, і вони один одного звали братчик: 
так само звали себе й козаки. Але за XVIII—XIX 
віки слово братчик зникло з загального вжитку, 
— тепер на В. У. братчик — це тільки член цер¬ 
ковного братства, а не звичайний брат. Цікаво, 
що в Думах слово братчик не стрічається ані 
разу, зате брат знаходимо 110 раз. Але в Г. по¬ 
стійно вживається слова братчик зам. брат, бра- 
тік, може й під впливом п. Ьгаісгук. 

Брелок, з брелока, а не брелка; годинник 
з брелоком. 

Брестй, бреду. 
Брехання; в Г. брбхіт. 
Брехати, брешу, брбшеш; в Г. брбшу. Бре¬ 

хати на кого-що або про кого-що, в Г. о кім-чім. 
Про Карпа набрехано, Гр. 157. 

Брехня; брехнбю, а не брехньою; р. мн. бре¬ 
хень, часом брехнів, а не брехонь. Брехня про 
кого-що: Брехня про Зінька, Гр. 284. 

Брйдитися ким-чим (рідко — кого-чого м.): 
Сиротами не бридились, Драг. 169. 

Бридкйй, а не брйдкий. 
Брйзнув, брйзнула, брйзнуло, бризнули; в Г. 

бриз, брйзла, брйзло, брйзли. 
Брйзька (з бризґа), мн. брйзьки, брйзьків 

Коц. 8. 10. 
Бринчати, бринчу, бринчйш, бринчйть. 
Брйтва, мн. брйтви, брйтов, а не бритв чи 

бритвів. 
Брйти ліпше — голити, голйтися; хоч 

давне крити, крнткити. 
Брівка, мн. брівки, брівок, 

— .чи - 

Броварй, з Броварів. 
Брови, брів, а не бровей; бровйма і бровами; 

в однині рідко: брова, бровй, давне кігькк, кровь 
ж. р. Чорну брову, Гр. 38, брів Гр. 37. Моргнувши 
бровйми Кул. 323. 

Броди, Бродів. Біля Бродів, Бирч. І. 10. 
Бронза ж. р. з лат., нм. сііе Вгопге, ж. р. та¬ 

кож в болг., серб, і м.; а в чеськім і польськім 
Ьгопг м. р. з фр. 1е Ьгопге; в Г. частіш за п. 
бронз м. р. 

Бронзовий, а не бропзбвий н. 
Бронхйт м. р., а не бронхйтис. 
Брошюра з фр. 1а Ьгоспиге; в Г. брошура з п. 

Ьгозгига. 
Брус, бр^са м. р., мн. збірна форма брусся. 
Брюгге, з нм. Вгіі££е, не відмінюється. 
Брюлов, Брюлова. 
Брюссель м. р. з бельг. Вгизвеї, нм. Вгиззеї, 

англ. Вгиаєеіє; в Г. Брукселя з п. Вгикєеіа. 
Бряжчати (вимова: брящати), а не брязчати. 
Буало не відмінюється. 
Бувший а., ліпше б — давнішній чи колишній. 
Буг, Бог і Біг річка. 
Будда, Будди. 
Буде, в з.-у. буде. 
Буденний, -на, а не буденній. 
Будень (від ктїд іітн — робочий, несвятковий 

день, а не „будь який день"), а не буддень. 
Буджет див. бюджет. 
Будівля ж. р. (а не с. р), мн. будівлі, будівель. 
Будівнйчий, а не будовничий. 
Будній, будня, буднє, часто — буденний; 

в Г. бідний. 
БУдьто «., часто вживається в Г.; на В. У.: 

віби, пйче, мов, буцім. 
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Будучий, а не будучий. 
Будучина, а не будучина. 
Будь ласка; походить з будь л&скав (у Куліша 

„Отелло“: будласко 19. 44). 
Будяк, будяка; в Г. бодяк. 
Бузько, а не бузько н. 
Бузьок, а пе бузьок п. 
Буйний, рідше буйний, -й, -б; в Г. буйний. 
Бук, на буку. На В. У. знають: різки, лбзи, 

дати хльбсту, але буків не знають; в Г. — дати 
буків. 

Букарештський і букарештенський. 
Буква, мн. букви, буков, а не букв. Слово 

буква з споконвіку вживається в нас, давне б^ккі. 
а слова літера взято від поляків з лат. 

Букет, а не букет п. Букет квітбк, в Г. ки¬ 
тиця цвітів. 

Буковий; в Г. букбвий. 
Було в рос. мові часто вживається в таких 

виразах: я пошель бнло, она бнло вьгвхала; по 
укр. ці форми треба передавати передминулим 
часом, а не формами з було: Я пішов був (а не: 
я пішов було), Вона була виїхала (а не: вона 
було виїхала). — Вживається було і в безпідме¬ 
тових реченнях, коли присудком вжито страдаль- 
ного дієприкметника середнього роду: Козака 
було вкинено в яму, але він виліз з неї, Козака 
було дуже побито, проте він видужав. Що такі 
звороти пе москадізм, показує хоча б таке речення 
з львівського „Ключа Розуміння" 1665 р. Іоанни- 
кія Галятовського: Сердцв и)р% ккмо науйлвно. 

Бунтувати когось чи кимсь. 
Бурда, з тюрк.; в Г. бурда п. 
Бурити див. руйнувати. 
Бурлакування, в Г. бурлакбваня. 

Бурмйстер, -стра, з нм. людового Ьигшієіег, 
літер. Виг^теієіег. 

Бурнус, араб, через фр. Ьоигпоиє; в Г. бурнус п. 
Буря, а не бура; бурею, а не бурьою. 
Бусел, бусла і бусель, буоля. З червоними, 

як у буслів, ногами, Код. 45. 
Бусурман, рідше: бесурмен, басурмен. Див. 

басурман. 
Бута г. п.; на В. У.: пиха, зарозумілість, 

чванливість. 
Бути, буду, будеш, буде, будемо, будете, бу¬ 

дуть, була, булб, булй; зах.-укр.: буду, будеш, 
будб, будбмо, будбте, будуть, була, було, були. 
Бути за кого: Була за дружку, Лев. З себе був 
нечипурний. Був здоровий або був здоровим. 
Про давноминулий час див. було. 

Бутнйй г. п,; на В. У.: зарозумілий, бундюч¬ 
ний, пишний. 

Буфет див. креденс. 
Бухгалтер з нм. ВисіїЬаІіег; в Г. бухальтер 

з п. Ьисіїаііег. 
Буцім, з будь сім. 
Бчола див. пчола. 
Бюджет з фр. Ьисі£еі, бюджетбвий; в Г. бу- 

джет з п. Ьисігеі. 
Бюлетень м. р. з фр. Ьиііейп; в Г. бюлетйн 

з п. Ьіиіеіуп. 
Бюро (в Г. бюро п.) з фр. Ьигеаи — стіл до 

писання на високих ніжках (копторка), відміню.- 
ється рідко: бюра, бюрбм. В Г. бюро за п. визпа- 
чає й канцелярію і постійно відмінюється: прий¬ 
шов з бюра, зібралися перед бюром. 

Бюрократ, бюрократа. 
Бюст, бюста, з фр. 1е Ьивіе. 
Бюфон, Бюфбна. 
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В. 

В вживається з причиновим відмінком (куди? 
коли?) або з місцевим (де? коли?); змінившись на 
;// може вжив, і з родов. відм.; у брата. По голоснім 
звуці попереднього слова вживаємо в, по приго¬ 
лоснім — у, вона в хаті, він у хаті. 

Вавилон, з Вавилбну, вавилбнський, Блки- 
лагн'к. гр. Всі(Іу/лог ; не вживати Бабільон, бабі- 
льбнський п. 

Вагання; в Г. ваганє, вагбване. 
Вада серця або серцева вада. 
Важкйй, а не важкий м. Важкий і тяжкйй 

вживаються однаково (але важкий частіш в ма¬ 
теріальнім розумінні ваги, а тяжкйіі — трудний); 
Тяжко-важко убогому багату любити, Пісня. В тім 
наметі є скриня важка, вся укована з міди, Фр. 
„Мойсей“. В Г. слово важкий вживається рідко, 
частіш тяжкйіі, тяжко (як в п. сі^йко). В Паломн. 
Данила XII в.: Й к гора^'к кл/мєнмкі^'ь плтк тлжк- 
кмн. В Думах слово важко 5 раз: Важко на світі 
проживати 112. 114. 116. 1172, але: тяжкая неволя 
64. 65. 68. 91. 100. Важкий, важче Коц. 19. 

Вазал див. васал. 
Вазелйн м. р. або вазелйна ж. р,; п. \гайе1іпа 

з іт. уазеїіпа. 
Вакансія ж. р., рідко — ваканс м. р. 
Валвт з фр. уаіеі; в Г. валет п. 
Валіза див. чемодан. 
Вальс, з вальсу, з фр. уаїзе: Краков’яка од¬ 

дирають, вальса та мазура, ІПевч. 138. Слово ва¬ 
лець, з п. луаіес, на В. У. вжив, лише як просто¬ 
народне слово. В Г. звичайно вблець: А з салі 
валець ллєсь тугою, Леп. З гл. 107. 

Валюша ж. р. або в мн. валюти (сукновальня). 

з нм. ЧУаІк (\Уа1к тііЬІе); в Г. фблюш а п. 
І0ІЦ32. 

Вандри, вандрівнйй, вандрівнйк, вандрувати 
■з нм. \уапсіегп, так постійно в Г.; на В. У. звичайно: 
мйндри, мандрівнйй, мандрівнйк, мандрувати. 

Ванйль, з ванйлі ж. р., з фр. уапіііе; в Г. ва¬ 
нілін з п. \уапіЦа. 

Ванна, з вбннів. 
Вапна ж. р.; вдавнину було канно с. р., вжи¬ 

ване й тепер в Галичині. 
Вапняр, -рй, мн. рі. 
Вара а. г. п.: І навіть писнуть, сплакать — 

вара, Фр. З в. 78; на В. У. не знають цього слова, 
тут: не можна, годі. 

Варвара, Варвара, не Барбара п. 
Варвар, гр. @(ід()адод; в Г. варвар. 
Варварство; в Г. варварство. 
Вареник, в Г. пиріг. Див пиріг. 
Варйти, варю, вариш, вйрять, вірячи, вйре- 

ний; в Г. варю, варять. 
Варіят г. п.; на В. У. не вживається, тут — 

дурень, нерозумний, шалбний, безглуздий. 
Варстат г. з п. гуагзіаі; на В. У. верстат 

з нм. \Уегк8іаі 
Варт або вартий для м. р., варта ж. р. і варте 

для с. р.: він вартий того, вона варта, воно варте, 
вони варті. Форма всірто (а не варта) вживається 
безособово (= м. стбигь): Варто щось попоїсти, 
Грінч. І. 120. Вартий, а не вартний. 

Васал, васала м. р. з фр. уаєєаі, васальний; 
в Г. вазал, вазальний за п. мгагаі. 

Васеліна див. вазелйн. 
Васйльки, а не васильки .V. 
Ватра г. з рум. уаіге; на В. У. не вживане, 

тут — огонь, рідше костер а. .м. 
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Вйхмістер, в&хмістра, з сер. нм. \уасЬтІ8Іг; 
в Г. вахмайстер з сучасного нм. \УасЬтеІ8Іег. 

Вашингтон, з -тбну. 
Вберегтися, уберегтися кого-чого або від кого- 

чого; зах.-укр. вберечйся. 
Вбйтися в силу, Гр. 83. 
Вбіратися, в зах.-укр. вбиратися. 
Вбіцяти г.; на В. У. обіцяти. 
Вборона г.; на В. У. оборбна. 
Вборонйти г.; на В. У. оборонйти. 
Вбутий г.; на В. У. обутий. 
Ввага див. увага. 
Вважати за кого*що, а не ким чим м.: Вва¬ 

жати кривду за правду, Гр. 27. Вважав його за 
чорта, Чуб. Вважаю за свій обов’язок, вважаю за 
потрібне, а не рахую своїм обов’язком м.‘ рахую 
потрібним м. 

Ввечері: Того ж дня ввечері, Кул. 416. Уве¬ 
чері послухаю, а вранці поплачу, Шевч.; в Г. ве- 
чером пі мп вбчір а. і ввечір а., пор.: Ивк'ксгЗ 
прикодлуЗ вечерь, Пов. вр. літ, вступ. Див. вечір. 

Ввесь, увбсь: На ввесь ріт, Гр. 14. На що 
тоді ввесь цей лад, Гр. 241, В Г. весь а. м. Див, 
весь, увесь. 

Ввйді, увйді г. м.; на В. У. на взір, на зра- 
збк, як. 

Вганяти г.; на В. У. ганяти. 
Вглиб, а не вглуб. 
Вгору Кул. От. 42, Тимч. 111. Скачуть вгбру, 

Черк. І. 50. В Г. вгору, Під гбру або вгбру йти — 
це вверх, на гбру (в рос. мові „подь гору" — це 
наниз, з гори). 

Вдарити, вдарю, вдариш, вдйрять, а не вда- 
рють. 

Вдоволйюче; в Г. вдоволяючо* 

Вдйча, доброї вдачі, а не добрий по вдачі м. 
Вдвох, а пе вдвоїх .и. чи вдвойом м.: Верта¬ 

лися вдвох, Гр. 53. 
Вдивлятися в кого-що або до кого-чого: Вди- 

вляючися в темряву, Гр. 165. Вдивлятися очима: 
Вдивився в мене очима, М. Вовч. Осн. 1862. III. 
59, а не вдивляти очи (Леп. З ж. 48: Пильно 
вдивляючи свої очи в сірий угол хати). 

Вдихання, в Г. вдихане. 
Вдівець, вдівця, а не вдовець а. Див. удівець. 
Вдова по кому: Вдова по священникові. 

Я живу у одної вдови по возьнім, Леп. З ж. 31. 
Вдовувати. 

Вдоволйти і вдовольнйти. 
Вдоптати див. доптати. 
Вдре див. дерти. 
Вдуріти г., на В. У. одуріти, здуріти. 
Вдусйти з.-у, з п.; на 6. У. задушити. Див. 

дусити. 
Вдячний кому за що: Я вдячний вам за ласку; 

а не: вдячний ласки п. 
Вдячно, в Г. вдячне а. 
Ведений, а не ведяний. 
Ведмідь, з ведмедя — народне; літературне 

медвідь, медвбдя, медвбдем, або: медвідя, медві- 
дбм; давне /медккдк. 

Ведро див. відро. 
Вежа г.; на В. У. мало вживане, тут частіш — 

башта (з іт. Ьаеііа через нм. Вазіеі), рідше вбжа. 
Давне кежл і к’кжл. 

Везтй, везу, йезеш, везуть; вбзений, а не ве- 
зяний; віз, вбзла; зах.-у. вбзти; ніколи не скоро¬ 
чується на везть, як в м. 

Везувій, з Везу вія, лат. Уевішив; в Г. Везув 
з нм. Уезиу. 



- 46 - 
- 47 - 

Векселевий або вексельний; в Г. вексльовий 
З П. \Уек8І0'*/у. 

Вексель, з векселя, мн. векселі, векселів; 
в Г. вексель, вЄксля, мн. вЄкслі з п. \\гекзІп, 
*^екз1і. 

Велйкдень, з Великодня, ік Велйкбдню, Вели¬ 
коднем; вимова: велйґдень. Давне велика дкик 
єсть вже в Збірн. 1073 р., род. в, кєликд дкне. 

Великодній, -ня, -не: У великодню суботу, Кв. 
І. 67 ; в Г. великодний. Давне було: кбликодкикисіе 
вр1*л*А Збірн. 1073 р. 

Велитень, велитня, вєлитЄнський Коц. 9. 19. 
21. 54 (від „великий"); часто також: велетень, 
велет, велетенський. 

Велич, величі ж. р. 
Велйчний, -на, -не, а не величній; в Г. ве¬ 

личний або величавий. 
Велйчність, в Г. величність. 
Веліти а., часте в Г.; на В. У. частіш при¬ 

казувати. 
Велосипед, велосипеду з фр. убіосірей; в Г. 

вельоципед з п. \уе1осуреа, або рбвер з англ. че¬ 
рез п. го\уег. 

Вельзевул, йбєльзєк#лгк; в Г. часом Вель- 
зебул п. 

Вельможа а., р. мн. вельмбж і вельмбжів; на 
В. У. це гарне слово мало вживається, тут частіш 
чуже магнат або пан. Давне кедьможл. 

Вепер, вбпра, веприк, вепрйна, вепрбвина, 
вепрбвий — старі укр. слова, часто вживані в зах.- 
укр., від давнього кєпрь; на В. У. ці слова вже 
забуто, там постійно: свиня, свинйна, свинячий. 
Див. свиня. 

Верба, кличн. в. вербо, мн. вЄрби, верб. 
Верблюд, -да; вдавнину було кєлккліод'к 

і иєрклюд-ь; п. теІЬЦй. В Г. вЄльблюд, на В. У. 
тільки верблюд. 

Верблюжий: Верблюжі горби, Коц. 16; в Г. 
і ельблюжий. 

Вергати, веречи а. вах.-укр., з давнього 
вкргдти, кр кшти ; на В. У. звичайно — кидати. 

Вергйлій, Уег^іііиз, а не Виргилій. 
Веремя а. р. в. веремени: Коли настане 

веремя святе, Лей. З гл. 155; на В. У. тільки: 
час, година, погбда. Див. уремія. 

Вересень, вересня (від назви рослини ефес, 
що цвіте в цім місяці) — так з п. звуть у нас 
місяць сентябр зам. жовтень; але вдавнину, 
правда дуже рідко, було: кр'кскнк чи вересень як 
назва дев’ятого місяця. Див. жовтень. 

Вересневий, а не вересиьовий. 
Верета — вжив, па Поділлі і інших зах. •укр. 

гов.; в сх.-укр. —рядпо\ в Г. часто плахта. 
Веретено, а не веретенб м.; мн. веретбна, ве¬ 

ретен. 
Верівка, верйбвка а. г. на В. У. вірьбвка, 

вірбвка а. м. ; давне ккокь, нерка. Вірьовка 
шморгнула через трамок, Гр. 183. Див. вірьовка. 

Вермишель, -шблі ж. р., або вермишбля, 
•шблі ж. р. 

Верс&льський, в Г. верзйльський. 
Версія з фр. уєгзіоп, в Г. верзія им. 
Верста і верства, мн. версти, р. верст чи вер- 

стбв — як міра, або: верств — громадських кол. 
Ми проїхали добрих п'ять верстов, Коц. 28. Давне 
персти. 

Верстат див. варстат. 
Вертати, верн$ (в Г. верну), вернеш; верне¬ 

ний, рідко вернутий. Вертати — віддавати взяте 
назад, повертати щось; вертатися — приходити 
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самому назад: Верни мені позичені гроші і вер¬ 
нися додому. Ми вернем вам добро, Кул. 227. 
У Гр.: Позичив лантуха та й досі не вернув 184; 
Грицько вернувся додому сам. 177. Череваниха 
вже не вернулася до столу, Кул. 325. В Г. під п. 
впливом постійно зам. вернутися кажуть вернути: 
Твій сон вертає до тебе (треба —вертається), Фр. 
3. Б. 220. Див. повертати. 

Вертер, Вбртера. 
Вертіти, верчу, вбртиш, вбртить, вбртять (а не 

вертють мц.), вбртячи (а не вбртючи), вбрчений; 
в Г. верчу, вертиш. 

Верх, до верху, зверху, на версі; в Г. до 
верху, зверху, до верха, зверха. Верх кого-чого: 
летів верх дерев. Од верху до низу, Кул. 5. 

Верхи їхати, а не верхбм м. В Г. слова верхи 
часом вживають зам, поверх: Лежать верхи воріт, 
Бирч. II, 66. 

Верхній, -ня, -не, давне к^рх^їй: Верхній го¬ 
род, Кул. 63. В Г. верхний, -на, -не. 

Верш див. вірша. 
Веселий, веселіший, а не весельший; вбеело 

весбло, веселіше, а не весельше. 
Веселість наступає по нудьзі, а не по журбі; 

слово супротивного значіння — нудьгй, скука. 
Не плутати з словом радість. Зібралося молоде 
товариство, і веселість панувала цілий вечір. Ве¬ 
села пора дитяча пролетіла як сон. 

Веселощі, веселощів. 
Весельце, мн. весбльця, весбльців. 
Весілля, мн. весілля, весіллів і весіль; пов¬ 

стало з вєсблию; зах.-укр. весіле, подільське 
весіля. 

Весінній, -ня, -не, давне кбсьнїй; в Г. весін- 
ний. Але зам. весінній частіше вживаємо весня¬ 

ний, з вбсчкнмй: Весняний день. Зійшло сонце 
веснянеє, Рудч. 

Весло, мн. вбсла, вбсел. 
Весна, весни, весні, вбсну, ой вбсно, мн. вбсни, 

вбсен, а не веснів. 
Веснушки г. м.; на В. У. ластовиння: Має 

ластовиння на виду, Ном. № 266. Усе лице обсіло 
ластовиння. 

Веспасійн, -на; в Г. Веспазіян п. 
Вестй, веду, ведеш, вів, вел&, велб, вели; 

зах.-укр. вбсти; в Г. вбла, вбло, вели. 
Вестибюль м. р, з фр. уееиЬиІе, нм. ^евііЬйІ; 

в Г. вестибуль з п. луєвіуЬиі. 
Весь г. з вкск; на В. У. звичайно ввесь по 

голоснім звуці, увесь по приголоснім; відміна: р. 
всьбго, всеї, всієї; д. всьому, всій; ор. всим, всею, 
всією; мс. всім, всій; мн. всі, всіх, всім, всіма 
(в Г. арх. форми: всбго, всбму, всїми; зам, всеї 
тут часом всьбї). — Не зловживати занадто частим 
вживанням слова грілий зам. увесь; див. цілий. 
Не вживати місцевого виразу всей зам. ввесь. Див. 
ввесь, увесь. 

Ветеринар, -ра, мн. -ри. 
Ветеринарний; в Г. ветеринарійний п. 
Вечернйці, вечернйць. 
Вечеря, вечері ж. р., давне вєчери. 
Вечеряти, вечеряю; давнє кєчерити, часом 

вєчерлти; в Г. інколи вечеряти, вечеряю. 
Вечір, а ие вечер а. чи вечор; р. в. вечора 

(частина дня) і вбчору (вечірка), а не вечера а.; 
увбчері, ввбчері (в Г. вечером м. п. або вбчір чи 
ввбчір а). Давнє вечерь. Див. ввечері. 

Вечірній, -ня, -нє, давнє вечервши. Сияють 
скрізь вечірню тінь, Кул. 218. Зоря вечірняя або 
вечеровая. В Г. вечірний. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 4 
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Вечірня відправа; арх. Вечбрня. 
Вечоріти, а не вечеріти. 
Вженйти г.; на В. У. оженити. 
Вженйтися г.; на В. У. оженитися. Див. 

оженити. 
Вжесточйтися а. г. ,\і.; на В. У. озвіріти, за¬ 

взятися, запектися (ожесточитися а. м.). 
Вживати кого-чого, а не кого-що: Хліба-соли 

уживала, Кул, 190. Речей крддбнкір* вжикалт* 
Полтавські акти 1670 р. ст. 192. Більш уживаний, 
а не вживаніший. 

Взавтра, узавтра, рідше: завтра; давнє завтра. 
Взагалі не змінювати на узагалі. 
Взаімний, взаїмно, взаїмність (не вживати 

взаємний) а. г. ,м.; на В. У. це рідкі слова, тут: 
обопільний, обопільно, обопільність. 

Взбагатйти г. и.; на В. У. збагатити. 
Взглядно г. п. плі., часто вживане в Г. слово, 

але зовсім не відоме на В. У.; значіння слова 
взглядно: або, чи, а саме, а власне, точніше ка¬ 
жучи. Вибори, взглядно правиборн, Леп. З ж. 9. 
В Г. Це СЛОВО перейняте З Н. \\Т2£І<2СІТ1ІЄ, а це — 
точний переклад нм. Ье/дщНсЬ або ЬегіеНигщб- 
\уеіве. 

Взглядом, часто вжив, в Г., з п. \У2£І§сІет; 
на В. У.: до, відносно, стосовно, щодо, супро¬ 
ти, для. 

Взивати на, за, про поміч; в Г. о поміч а. п. 
Взірець, взірця, а не взорець. 
Взноситься за церквою гора г. п.; на В. У. 

піднімається, стоїть, знаходиться гора. 
Взріст г. з п; \\г2Гоєі; на В. У. зріст, зрбсту: 

Сама красна, чепурна, хорошого зросту, Мл. л. 
сб. 203. 

Взяти, візьму, візьмеш, візьме, візьмуть, взяла, 

взяло, взялй; в Г. вбзьму, вбзьмеш, вбзьме, вбзь- 
муть, взяла, взяло, взяли. — Уже ветаровину було 
дві формі: старша — вона дала возьму, 
возьмеш і т. п., — ці форми стрічаються скрізь 
по В. Уале частіше в зах.-укр. говорах ; і козк/«* 
— ця форма дала: візьму, візьмеш і т. п., зви¬ 
чайні на В. У. форми. — Взяти за: Взяв собі за 
линку туркеню, Кул. 13; За підставу можна взяти, 
Тимч. 95. — Взятибя до кого-чого: Взялися до 
горілки, Гр. 248, Взявся до роботи, Коц. 11. — 
Для надання більшої сили дієслову ми часом 
добавляємо до нього дієслово взяти: Чи не краще 
(землю) було б нам узяти та продати, Гр. 92. Таке 
вживання слова взяти знає наша мова, як і інші 
мови, з найдавнішого часу: кмигм чисти, 
£Ла§ог йтаут&оаіу Патер. Сни. XI в. л. 70. Пор. 
ще в бванг. Матв. ІЗ31 і ІЗ33, де цей вираз відо¬ 
мий ще з Х-го віку: взяв та й посіяв, взяла та й 
поклала. Але зловживати частим вживанням цього 
взяти не слід, напр.: Візьми скажи йому; або: 
Візьму та й утоплюсь, Кул. От. 37. 

ви в півн.-укр. і буковип. гов. часто бренить 
як ві: літературна вимова не вяшває цього вг. 

Вибачайте, вйбачте, пробачте, перебачте, про¬ 
стіть, даруйте, а не вибачаюсь (це дослівний пе¬ 
реклад вульгарного *и. извиняюсь, хоч цю форму 
извиняюеь має вже П. Беринда в своїм Словнику 
1627 р.), — Вибачити кому, а не кого: Подорож¬ 
ньому і Бог вибачає, Ном. Л5 11374. Вибачити на 
чім, рідко на що: Вибачайте на цім слові, М. Вовч. 
їжте, умочайте, на друге вибачайте, Ном. Л® 12022. 

Вибивіти очі ким, Гр. 7. Зараз і почне їй очі 
хлопцями вибивати (а не колоти м.), Мир. Пов. 
І. 119. 

Вйбігти, вибіжу, -жиш, вибіжать, а не ви- 



біжуть; зах.-укр. вибічи або вибігчи; в Г. вй- 
бігну. 

Вибірки, вйбірків, рідко — вибірок. 
Виблискувати; в Г. вилйскувати п. 
Вйвдячитися, часте в Г.: Коб лиш прожив, то 

вивдячусь тобі, Щур. Рол. 104. На В. У. віддя¬ 
чити кому: Віддячим диявольським синам, Стор. 
М. Пр. 51. 

Вивірка а. г. п., давне кігкврнм, часте в Г.: 
Звиниа, як вивірка, Фр. 3. Б. 26. На В. У. не ві¬ 
доме, тут тільки білка, давне к’к.жл. 

Вивідувати чого: Це такий пан, що ума ви¬ 
відує, Гр. Сл. І. 149. 

Виводини, вивбдин. 
Виводити, вивбджу, вивбдиш, ви в бд ять, а не 

виводють; вйведений. 
Вйворот, на вйворот; зах.-укр. на вйворіт. 
Вивчитися чого: Вивчитися рідної мови, М. 

Лев. Грам. 3. Див. виучитися. 
Вив’язатися часто вживається в Г. зам. вийти: 

Добре ти вивязався зі свого завдання, Бирч. І. 9. 
Преміер вивязався з того завдання, „Діло“ № 10035. 
Під час нападу вивязалася сутичка, „Наш Пра¬ 
пор" Аї 12; це з п. \уу\ущгас зї§ г сге^о. На В. У. 
такий зворот не вживається, тут: вийшов, вий¬ 
шла; на В. У. вйв’язатися — це' пов’язатися хуст¬ 
кою: Вив’яжеться шовковою хусткою, Г. Барв. 364. 

Вйгад див. відкривають. 
Виганйти, виганяю, вигбнити. 
Вигідний, вигідно, а не вигодний, вигодно. 
Виглядати кого-чого: Долі виглядала. 
Виглядини, виглядин. 
Вигода, р. мн. вигід. 
Вйгон або вйгін, з вйгону. 
Вигравати, виграю, виграєш, виграв — в кар¬ 

ти ; виграваю, виграв4вш — на чомусь: На бан¬ 
дурі вигравав. 

Вид, в Г. часто вживають на вид: На вид 
татарина я злякався; на В. У.: Побачивши тата¬ 
рина, злякався. Див. ввиді. 

Видавця м. р. з п. луусіа^са; треба видавець. 
Виделка ж. р., мн. виделки; або видельце с. р., 

мн. видбльця; часом виделко с. р., мн. видблка; 
р. мн. видблок або видблець чи видбльців; з п. 
•ууісіеіес, мн. \\гісі('1су; чс. уісШйку; м. вилка, вилки; 
давне кмлнцкі. Дяки постукали заграшічпимн ви¬ 
делками по німецьких тарілочках, Лев. І. 398. 
Була закуска на видельцях, Свидн. 203. 

Вйдерти, вйдеру, вйдереш, вйдере; в Г. арх.: 
вйдру, вйдреш, вйдре, вйдруть; див. дерти. Ви¬ 
дерти у кого або від кого: Швидко видеруть 
у нас душу з тіла, Кул. 265; в Г. видерти кому: 
Хотять їм керму видерти, „Укр. Гол.“ № 194, — 
це арх. 

Видймий — давня укр. вимова; нова — ви¬ 
димий м. 

Вйділ див. відділ. 
Вйдістати, вйдіетатися г.; па В. У. дістати, -ся. 
Вйдіти, вііджу (а пе видю), вйдиш, видів, ви 

дати, — ці арх. слова вільно вжив, в Г., на В. У. 
зам. них вжив, форми від бачити. В Думах, ба 
гатих на старі форми, слова видати вжито 20 раз. 
Давне кид-кти, кидати. 

Виднітися, а не видніти: Тяжкі рани видні- 
лись в місці пе однім, Фр. З в. 213. 

Вйдно частіш вживається на В. У.; в Г. ча¬ 
стіш видко. Нічого не видно, Кул. 267. З вікон 
видно було церкву. Коц. 47. 

Вйдушити; зах.-укр. вйдусити п. 
Вйєднати п., треба: випросити, добути, дістати. 
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Вйже, вйжей п., треба: вище. 
Вижидання, в Г. вижидане. 
Вижидати кого-чого, а не на кого-що п. нм.: 

Вижидай козаченька, Метл. 13, Див. ждати. 
Вижина г. п.\ на В. У. вишина; давне ккііііиид. 
Вйжний г. п.; на В. У. верхній, гбрішній, 

вишній ; давне вклиннїй. 
Вйжший г. п.; на В. У. вищий. 
Вйза ж. р., мн. вйзи; в Г. візо с. р., мн. 

віза п.: Ті віза „Н. Пр.“ № 22. 
Византія, Визлнтіа; в Г, часом Візантія п. 
Вйзбірати, зах.-укр. визбирати. 
Вйзбірки, вйзбірок. 
Визволяти, в Г. визволяти з п. \уу:а\уа1аб. 
Визиваюче; в Г. визиваючо. 
Визйр з фр. уі2іг; в Г. вбзир з п. \уегуг. 
Визнавати, визнаю, -ш, а не визнаваю. Ви¬ 

знавати за потрібне, а не потрібним м. 
Визувати, а не внзируватн ле нм. 
Визуватися г.; на В. У. роззуватися. 
Виїжджати, а не виїзджати. 
Виймйти г.; на В. У. вйняти, виймйти. 
Вийти на доктора, на дяка. 
Вйклад г. п., на В. У. лекція. Див. лекція. 
Вйключно — це з .і/, исключительно; ліпше б 

казати — чисто, геть чисто, самий. 
Вйкористати — це з п. \уукоггуз1ас а це — 

дослівний переклад нм. аивпііігеп; чи не ліпше 
було б — покорйстуватися, скористати з чого. 

Вйкришки, вйкршпок. 
Викрутаси, викрутасів.. 
Вйкрутень, викрутня. 
Вйла, вил. 
Вйлла, вилл. 
Вилйскувати г. п.; на В. .У. виблискувати. 

Вйлиці, вилиць. 
Вйлізти на дяка. 
Вйлляти, вйллю, вйллеш; з давнього вилинти, 

видик». 
Вйльно і Вйльна, часом Вйльня. 
Вильоти, вильбтів. 
Вимагання, а не вимокання. 
Вимагати, а не вимогати. Вим. чого: Справа 

вимагав розсліду. 
Вймазати — це помазати, забруднити: Чоботи 

вимаже гарненько дьогтем, Рудч. Ск. І. 213; в Г. 
вживають це слово з п. \уутаяас — зам. стирати, 
викреслювати. Витри дошку, в Г. змажи таблицю п. 
Див. змазувати. 

Виминати г.; на В. У, оминати, обминати, 
минати, обходити. 

Вимовляння; в Г. вимовляння з п. \\уплі~ 
таліє. 

Вимовлйти; в Г. вимовляти з п. \уутатас. 
Вймогти, зах.-укр. вймогчи. 
Вймочки, вимочок. 
Винаймати, вннаймйти г, з п. шупаітотіс, 

\уула]^с; на В. У. наймати, наняти: Пішов най¬ 
мати наймита, Рудч. Ск. І. 170. Найняв май¬ 
стрів, іЬ. 

Вйнайти, винаходити г. п.; на В. У. знайти, 
відкрити. 

Вйнахід г. з п. дуупаїагек, а це з нм. Егїіп- 
йип£; па В. У. відкриття. Див. відкриття. 

Вйиеи, вйиішй — це в боргу або випуватнй 
в чім: Богу духа винен. Чи винен той голуб, що 
сокіл убив, ІІІевч. Я в тім не винен, або: я того 
не винен, або: Немов він тому винен, Леп. З ж. 7. 
В Г. часто вживають винен зам. повинен, мусів, — 
це п. тпіеп: Чи винен був я те зробити. Добре 
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в Щур. Рол. 115: Граф Ганелон — будь там Ро- 
ланд і винен—- тобі сповнити службу був повинен. 
В Г. часто з п, винен чому: їх признано вин¬ 
ними заговору „Діло" 9909, треба — в заговорі. 

Винимати а. м., треба виймати. 
Винники, з Винників, рідше з Винник. 
Вйнниця і Вінниця, давне Кгкннцм ; винниць* 

кий і вінницький, давне вНчннцккій. Нарід часто 
вимовляє: Віниця. Винницький запис 1520 р.; 
(ітаростд ггкннцкмй. 

Виносити, винбшу, винбсиш, винбсив, винб- 
сила, винбсилн; в Г. виносити, виносила. 

Винуватий, а не виноватий; винуватий в чім: 
винуватий в розбої, а не в. розбою и. 

Виображати, вйобразити ?. п.\ на В. У. малю¬ 
вати, змалювати, намалювати. 

Вйображенє г. п.; на В. У. ббраз, змалювання, 
малюнок. 

Виобразування ?.; на В. У. виховання, освіта.' 
Випадати — це випасти, впасти з чого: Рак 

з кошеля випав, Ном. Лг 13371, В Г. часто вжив, 
з п. в значінні вибігати, виходити, вискакувати: 
Разом стрілити, потім випасти в поле, Мак. 158. 

Вйпекти, випечу, а не випеку м.; прик. сп. 
шпипш, а не і пі пеки м.\ чах.-укр. пйиечи. 

Випиратися кого-чого — це и., треба: від¬ 
мовлятися, зрікатися, кинути. 

Випис, випису м. р.; арх. вппись ж. р. вже 
не вживається, Луцький запис 1586 р.: вк писк 
кгродеккен лВцкий. 

Випйтувати і випитуватися про щось: Все 
випитував про батька. В Г. вип. о що а. п. або 
яа чим. 

Вйпливсти, рідко вйплисти. 
Виповідати, виповісти — це висловлювати: 

Кожен нарід виповідає свої думки по свойому, 
„Основа" 1862. IX. 108, В Г. часто вжив, з н. 
^уро^іевс в значінні оголосити, оповістити; в Г. 
виповісти помешкання п. — відмовити чого або 
в чім; виповісти війну п. — оголосити війну. 

Вйполоскати, виполіскувати; в Г. вйполо- 
кати п. 

Вйполоски, вйполосків. 
Вйпорожні, вйпорожнів. 
Випорювати, випбрюю. 
Випочати г. я,; на В. У. спочйти, відпочити. 
Випроводжати, рідко випроваджати; в Г. ви- 

просаджати з п. \уурго\уасІ2ас. 
Вйпрохати і випросити. Див. просити. 
Вйпустити, випущу, випустять, а не випустю, 

вйпустють мц. 
Випуцувати г. п.; на В. У. вичистити. 
Вйрватися від чого, з чого, а не чому а. п. 

Вирвався, як Пилип з конопель, Ном. № 3153. 
Вйректи, -ся, вирікатися; зах.-укр. виречи, 

-ся а. Вир, від чого або чого: Виреклися Божого 
закона, Рудов. 47. 

Виринати і винир&ти. 
Вирівняння; зах.-укр, вирівнання а. п. 
ВйрІвняти, вирівнювати; зах.-укр. вйріинати, 

вирівпувати а. Див. рівняти. 
Виробляти; в Г. виробляти, з п. луугаЬіаб. 
Виростати; в Г. виростати, з п. луугавіаб. Ви¬ 

ріс на парубка, А. Чайк. Мал. 17. 
Вйсівки, висівок; в Г. часом отруби а. м., але 

частіш /рис (також і на В. У.). 
Вйсіти, з кисети, а не вісіти. Див. повиснути. 
Вйсиочити, вискочу, -чиш, вйскочать, а не ви¬ 

скочу ть мц. 
Вйскрібки, вискрібків. 
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Вискубувати, вискубую. 
Висловитись за що: Висловився за приняття 

до школи; в Г. висл. за чим: за приняттям я. 
Див. агитація. 

Вйслухати кого-чого або кого-що: КиелВ- 
скарги Пидииовсй, Полт. акти 1667 р. ст. 

117. Мусів цього вислухати, Чайк. Мал. 84. 
Висока школа г.: Де твої високі школи, Мак. 

Рев. 62, На В. У. тільки йища школа. 
Високо, а не високо м. 
Високоповажаний див. поважаний. 
Виспівувати чого: Цілий день пісень виспівує. 
Висповідатися гріхів або в гріхах: Бккпок'к- 

длюттьсл гр'кгюв'н свойу'к, „Ключ Роз." 1665 р. 
л. 21. 

Вистава, рідко вйставка з м. 
Вйстаратися чого або про що, в Г. о що а. я.: 

Вистарався дозволу. 
Вистачати, вистачити, а не вистарчати, ви¬ 

стачити п. 
Вйступці, вйступців. 
Вйсхнути, вйсхну, вйсхнеш, вйсхнуть, вйсхла, 

вйсхлий — це часто вживані зах.-укр. форми під 
п. впливом; на В. У. вони не відомі, тут: вй- 
сохнути, вйсохну, висохнеш, вйсохнуть, висохла, 
висохлий. Див. сохнути. 

Витйнія див. Вифанія. 
Витати, з витати, — так постійно в зах.-укр.; 

на В. У. вітати, — теж давня форма, пор. при- 
ігкт'к. На В. У. вітати кого-що: Він давно уже 
сонце вітає, Олесь. В Г. дуже часто вживається 
форма: Витай нам, зеі тпіікоттеп, — це з п. 
\\чЩ пат: Витай нам, Петре, Мак. Яр. 117. Ви¬ 
тай мені зі святами, з весною, Леп. З гл. 169; 
цеї форми на В. У. зовсім не знають, — тут ві¬ 

тати тільки кого, а не кому; вітай нас, вітай 
мене. Вітати чим, з чим, або на що: Вітаю свя¬ 
том або з святом. 

Вйтекти, зах.-укр. вйтечи; вйтекти, вйтечу 
(а не витеку иг.), вйтечеш, вйтечуть (а не витекуть 
ле.), вйтекла, також: вйтікти, вйтічу, вйтікла. Див. 
текти. 

Витирати в що або об що: Нема у віщо ви¬ 
терти сірника, гр. Сл. І. 192. Витер огню деревом 
об дерево, Рудч. Ск. II. 106. 

ВИткати, вйтчу, вйтчеш, вйтче, вйтчуть, а не 
виткаю, виткаєш. 

Витовкти; зах.-укр. вйтовчи. 
Витлебм див. Вифлеем. 
ВИтревати, витревалий, витревалість г. п.; на 

В. У. витерпіти, терпеливий, винбсливий. 
Виучитися, але частіш — вйвчнтися чого: За 

рік усього вивчився, Рудч. Ск. II. 115. Чи ти 
вивчив історію — звичайний з м. шкільний вираз на 
В. У., треба: чи ти вивчився історії. Вивчити ко¬ 
гось, вивчитися самому чогось. Див. вивчитися, 
учитися, вчитися. 

ВиФанія, Бидіиїл, гр. Вгі&агіа\ а не Бетапія, 
п. Веіагуа. 

Вифлєєм, Кидлевміч з гр. ВгідЛеє/і, — так по 
всій Україні; не треба — Бетлеєм, з п. ВеіЬІеЬет. 

ВиФсаїда, Бидсаідл, з гр. Вті&оаїда; а не 
Бетсаїда, з п. Веієаісіа. 

Вйхіснувати г.; на В. У. використати. 
Виховз&тися, вйховзнутися г.; на В. У. ви¬ 

слизнути, висковзати. 
Виховувати — привчати людину до зовніш¬ 

ньої пристойності!. Виховання — це зовнішня 
чемність, уміння пристойно триматися на людях; 
не плутати з словом „освіта". Вихований — хто 
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добре знав світські звичаї, чемний на людях; не 
плутати з словом „освічений". 

Виховуюче; в Г. виховуючо. 
Виходити, вихбджу (а не вихбдю), вихбдиш, 

вихбдять (а не виходють мц.)у виходила, вихб- 
дили; в Г. виходйти, виходйв, -дйла, -дйли. 

Вйхоплений, а не вихопляний. 
Вйхор, з вйхру, вйхром: їздець як вихор, 

Кул. 92. В Г. вихбра ж. р.; Віщуючи страшну 
вихбру, Фр. З в. 156. Давне киу'кр'к м. р. 

ВйцоФатись г. п.; на В. У. вертатись, відсту¬ 
пити, піти назад. 

Вичйтувати про кого-що; в Г. о кім-чім а. н. 
Вйшенський Іван, а не Вишбнський. 
Вишина, давне вкшіинл; в Г. часто вижина п. 
Вйшка, а не вйжка п. 
Вишневий, давне вишьнєвкій, а не вишньовий. 
Вйшній, -ня, -не, давне ккшінїй; в Г. вйшний 

або вйжний п. (часто в географичних назвах); 
Вйшній Волбчек, а не Вйжній п. 

Вишукувати кого-чого (рідше — кого-що): Ви¬ 
шукує травиці, Кул. Іов. 88. Зілля всякі вишу¬ 
кує, М. Бовч. II. 8. 

Вйщий (з вишчий), в Г. висілий; вище, а не 
вишей п; вйщати. Вищий головою, а не на го¬ 
лову м. або о голову п. 

Виявлйти див. зраджувати. 
Вів г. мц., треба — віл, вола. 
Вівсяний, а не овсяііий. 
Вівтар, давне укр. шдтлрк; нове — вівтар; 

з вівтаря, вівтарбм. 
Вівторок, до вівтірка, рідше — до вівтбрка; 

в Г. часто втброк п.; що-вівтірка, а не що вівто 
рок п.; у вівтброк, а не вівторок а. Давне вторь* 
МИК'к. . . 

Вівця, ВІВЦІ, МН. ВІВЦІ,, овбць. 
Вівчар, -ря, мн. -рї; вівчарський. 
Від повстало фонетично правильно з оті*, 

як з онт* стало він\ форма від панує в зах.-укр. 
говорах, а в східно-укр. говорах і в мові літера¬ 
турній панує од (тому, що від — це правильно- 
фонетична форма, вона з часом запанує і в схід- 
но-укр. говорах і в літературній мові). — Не можна 
в однім письмі вживати то від, то од, — ніби з ви¬ 
мог милозвучности: по голоснім від, по приго¬ 
лоснім од\ не пишемо ж ми в однім письмі он 
і він, або ольха і вільха. — Від при порівнянні: 
Гірш од татар, Кул. 183. Хиба ж таки я послід- 
ніший од усіх, Ном. № 2039, — Від давна, від 
учбра, від двох літ, від тйжня, від рбку, від кіль¬ 
кох днів, від місяця — це часті в Г. форми з п., 
нм. зеіі; на В. У. нема цих форм, тут: здавна, 
з вчорашнього дня, вже два роки, вже тиждень, 
вже рік, кілько днів, вже місяць і т. п. —* Почи¬ 
нати від цього, рідше — 8 цього. — Ласка від 
Бога дана, Тимч. 10. 

Відай а. г.; на В. У.: певне, видно, знати, 
мабуть, десь, либонь. 

Відати що або про що; в Г. о що а. п. Ніхто 
того не відає, як хто обідав, Ном. Петрусь про те 
не відає, Кул. 181. 

Відбйтка ж. р.: Окрема відбитка з журналу; 
м. оттиск'ь, чс. оіізк, п. осісізк або осШііка, срб. 
штампа. 

Відбігати вже з давнини вживається з при¬ 
йменником або без нього: бєго от'мгЬгнуті» Панд. 
Ант. XI в. л. 34, Часто отк'кгашє от манастмрга 
Жит. Феод. XII в. л. 38. Так само й тепер: Влас¬ 
них скарбів одбігали, Кул. Досв. 116. Соп одбіг 
од мене. В Г. відбігати звичайно без приімен- 
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ника: Була єдиная людина, що не відбігла ще вї, 
Фр. З верш. 234. 

Відбірбти, зах.-укр. відбирати. Відбірки від 
кого або в кого: Ти більше не будеш відбірати 
У мене (або: від. мене) душу, Рудч. Ск. II. 23. 
В Г. звичайно відбирати кому щось: Народові! 
відберуть і се, що дали зі страху, Мак. Яр. 293. 

Відбрешу; в Г. відбрбшу. 
Відвезти, відвезу; рідше: відвезтй. 
Відвідини, відвідин. 
Відвороть, навідвороть г., з н. паогімггбі, м. 

наоборогь; на В. У. навпаки, навпак, як раз 
інше: Спали головами навпаки, Г. Барв. 392. 

Відгадувати що або чого: Відгадували за¬ 
гадок. 

Віддала, -лб, *ліі; в Г. віддала, -дало, -д&ли. 
Віддалений двома кроками, рідше — на два 

кроки а. м., а не о два кроки п. 
Віддаси, зах.-укр. віддаш. 
Відділ і вйділ в Г. розріжняють за п. ойсігіаі 

і \\^у«ігіаі: відділ — частина цілого взагалі, виділ 
— окрема частина чогось, більш самостійна. На 
В.' У. слова виділ нема, тут тільки відділ, а тому 
нема й штучного польського розріжнення цих слів. 

Віддйчити кому, а не кого м.: Віддячим дія- 
вольським синам, Стор. М. Пр. 51. 

Відень м. р., а не Віна ж. р.; з Відня або 
з Відню. 

Відбмний г. з п. ос^етпу; на В. У. — нега¬ 
тивний, недобрий, злий. 

Відживу, відживб; зах.-укр. віджию, віджие 
а. п. 

Відзив лі., треба: одповідь, рецензія, думка. 
Відзначаюче; в Г. відзначаючо. 
Відібрати див. відбірати. 

ВІдІкашельнути г.; на В. У. відкашлянути. 
Відімстйти кому за що. 
Відіпнйти г.; на В. У. відп’ясти, відпинати, 

відпну. 
Відказати — це відповісти: Вона стала, йому 

одказала: здоров, козак-серце, Пісня. В Г. з п. 
часто вживають відказати зам. відмовити. 

Відкашляти, в Г. часом відкйлплати Леп. 
З ж. 45. 

Відкликати ?.; на В. У. частіш — вернути, 
зріктйся. 

Відкривають те, що вже було, але про що не 
знали: відкриття Америки або електричности 
в повітрі. Вигадують те, чого досі не було: вигад 
пороху або друку. Не плутати цих слів. 

Відкушувати, а не відкусувати. 
Відлеглий вісім миль, а не о вісім миль «., 

рідше — на вісім миль. 
Відломон, рідше відламок, п. осйатек. 
Відмовити в чім або чого. Відмовляти, а не 

відмавляти, н. обталі ас. 
Віднайтй г. п; па В. У. зпайти, розшукати. 
Віднести в Г. часто вжив, з и. зам. мати, 

одержати: віднести побіду п. — перемогти, звою¬ 
вати, побідити; При експльозії 4 особи віднесли 
тяжкі рани, „Наш Пр.“ Л° 13, на В. У.: При ви¬ 
буху 4 особі тяжко поранено. 

Віднімати у кого що. 
Відносини, віднбсин. Штучного слова відно¬ 

сини ліпше уникати. 
Відносно часто вживають у нас в розумінні 

м. „отпосптельно“ (а це пересаджено з нм. Ье- 
ігеНепй, іп ЬеігеНз) зам. нашого: що до, на це, 
проти, супроти: Накази що до добрих звичаїв. 
Заняв негативне становище супроти заведення 
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пашпортів. Супроти його ніхто не встоїть, Гр. 
IV. 230. 

Відношення, р. мн. віднбшень. У тому або 
в цім відношенні — це переклад м. „вт> втомь 
отношеніи“ (а це з нм. іп сііезег ВегіеЬип^), треба: 
з того погляду, тому, того, тим, тут, що до, в тім 
напрямі, з цього боку, в цім і т. п. — Вираз: 
в усіх відношеннях — це з м. „во всіхь отно- 
Шеніяхг“, треба: усім, усіма сторонами. 

Віднйти, відніму і відійму, відніми і відіймй. 
Відняти у КОГО що. 

Відо- при дієсловах, часто вживане в Г., на 
В. У. не вживається, тут відомі тільки оді-, рідко 
віді-: одібрати, одігнати, одіб’ю, одіграти, одізва- 
тися, одімкнути, одімстйти, одіпхати, одірвати, 
одіслйти, одіспати, одітхнути і т. п. (а не: відо¬ 
брати, відогнати і т. п„ рідше: відіграти і т. п.). 

Відомий, відбмо, в Г. відомий, відомо. 
Відомість, а не відомость; відбмістю, в Г, 

відомостею а. Від. про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 
Відпадати від кого-чого, часом відп. кого- 

чого. 
Відпис, відпису м. р. 
Відпічну, відпічнбш, відпічнб г.; на В. У. від- 

почйну, відпочинеш, відпочине. 
Відплатйти кому за що; в Г. часом відпла¬ 

титися. 
Відплйнути, відпливй, відпливіть, в Г. відпли¬ 

віть; відплйв, -вла, -вло, -влй, в Г. відплйла, 
•плйло, -плйли. 

Відповідати кому-чому: Кожному знакові від¬ 
повідав, Тимч. 5. Відповідати а історії, а не по 
історії м.; див. по. 

Відповідний Коц. 11, рідко: відповідній Ном. 
336. Відп. чому: Відмінюеся відповідно речівни- 

кам, Тимч. 8. Стане на ногу, одповідню тому 
ухові, Ном. № 336. 

Відповістй, -вім, -вісй, -вість, -відять; прик. 
сп. відповідай, -дайте (в Г. відповідж, -віджте); 
відповіла, -лб, -лй, в Г. відповіла, -віло, -віли. 
Відповісти — це відповідати, давати відповідь, 
а не відмовляти п. 

Відпоручник — часто вживане в Г. слово, ви- 
коване з нм.; на В. У. — представник, заступник, 
післанець. 

Відпочйти, відпочйну; в Г. відпочати, відпічну. 
Відпустка ж. р., а не відпуск м. Див. урльоп, 
Відріжнення, а не відрізнений. 
Відріжняти, а не відрізняти. 
Відрікатися, відректйся (зах.-укр. відречйся) 

від кого-чого або кого-чого. 
Відрб, з відра, мн. відра, відер; дві відрі 

Гр. 89; в Г. ведро, з ведбр. Давнє к-кдр?, рідше 
було й вєдрс. 

Відробляти; в Г. відробляти, з п. ойгаЬіаб. 
Відручний лист, часте в Г.: Відручне письмо 

короля „Діло" Лг 10068; це з п. оагдсгпе різшо. 
На В. У. — власноручний лист. 

Відсахнутися кого-чого або від кого-чого: 
Одсахнувся жінки й дитинки, Мнж. 187. Від¬ 
сахнувся від непевного товариша. 

Відсі або відсіль, відсіля, в Г. відси. Повстало 
так: давнє от-нсєл’Ь — отсель — відсіль — відсі. 

Відступитися від кого-чого: Еней од неї од- 
ступався, Котл. В Г. звичайно відступати кого- 
чого а. п.: Не відступав його ні на хвилю, Лей. 
З ж. 50. 

Відтак — штучний новотвір в Г. (з нм. йагаиї, 
аойапп, Ьіегаиі), широко вживаний: Стріли ще 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 5 
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сипались якийсь час, а відтак перестали, Фр. 
3. Б. 153. На В. У. ділком незнане слово (але 
починає й діоди заходити, див. Код. 6. 13. 32), 
тут: потім, опісля, згодом, тоді, далі. 

Відтам — часте в Г. з нм. уоп богі і п. 
осіірД: Туди йшли кожухи, а відтам пшениця, Фр. 
3. Б. 56. На В. У. незнане, тут: відти, звідти, 
відтіля, звідтіля. 

Відтепер — новотвір в Г., з нм. уоп пцп: 
Так було доси, але відтепер не так буде, Фр. 
3. Б. 72. На В. У. незнане, тут: з дього часу, 
однині, з того часу. 

Відти, відтіль, відтіля, з давніх о'гктол'к, 
от'ктолк, о'гьтолм; в Г. часом і відтів. 

Відтогдй, відтоді — новотвір в Г., з нм. 
веііЬег: Відтоді гнів мав, Фр. З в. 105. На В. У. 
незнане, тут: з того часу. 

Відтрутити а. г. п,; на В. У. рідке, тут частіше 
— відкидати, відпихати. 

Відхрестйтися від кого-чого: Відхрещуюсь від 
вас, Чуб. І. 120. 

Відціль,відціля; також: відсі, відсіля, відсіль. 
Відцуратися кого-чого або від кого-чого: Ко¬ 

ли б пан за плуга взявся, то й світа б відцурався, 
Ном. Лз 1143. Од старої науки одцурувались, Кул. 
Тебе рід одцурався, Чуб. V. 558. 

Відчалити а. г. .к.; треба — відпливете. 
Відчиняти двери, в Г, отворяти. 
Відшукувати кого-чого: Відшукати жита. 
Відьма, р. мн. відьом, а не відьм. 
Віжки, віжок. 
Візванє г.; на В. У. заклик, поклйкання. 
Візвати г.; на В. У. заклйкати, покликати. 
Візйт, візиту (або визйт) м. р. з фр. уівіїе; 

в Г. візита ж. р. з п. чуіяуіа. 

Віз кажуть в Г. на трамвай або на вагбн, це 
з п. На В. У. просто — трамвай або вагбн. 

Візо див. виза. 
Візок, візка, а не возок, возка. 
Візьму див. взяти. 
Вії, вій. 
Війна, мн. війни, воєн. Війна за волю, в Г. 

війпа о кого-що: Війна о крісло Леп. З ж. 6. 
Пійпу оголошують, а не виповідають п. 

Війт, часом віт, з сер. нм. уоіі. Див. віт. 
Вік, у віці (а не у віці) або на віку. Якого 

віку або скільки літ має, а не як старий нм. 
Вікно, мн. вікна, вікон. 
Віковічний, а не віковічній. 
Вікониця, а не віконниця а. мц. 
Віконце, мн. вікбнця, віконець. 
Вільний вхід — це з нм. їгеі, зам. безплатний. 

Вільний, а не вольний а. Вільний від чого або 
рідко — вільний чого. 

Він, вона, воно, вонй, зах.-укр. арх. она, оно, 
онй, часом (напр. в Буковині) вна, вно, вни;- род. 
в.: його, її, в Г. а. єго, го, єї; дав. в,: йому, їй, 
в Г. а. ему, му; прич. в.: її, в Г. а. еї, ї, ю, ню; 
ор. в. ним, нею, в Г. часто ньою. 

Вінниця — де не м. форма, бо й вдавнину 
писали Іі'кніщп; див. Винниця. 

Вінця, без вінець. 
Віри комусь няти чи йняти. 
Вірити, вірю, віршп, вірять, а не вірють мц. 

Вірити кому, часом (в значінні довіряти) на кого: 
На його пан вірив, як на рідного брата, Гр. 

Вірлйний або орлйпий. 
Вірменин, а не Армянин чи Ормянин; мн. 

вірмбни, вірмен, часом вірмбнів. 
Вірменія, а не Арменія чи Орменія. 
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Вірність, -ности, вірністю, в Г. «стею а. 
Вірно, в Г. вірне а. 
Вірувати, вірую — вживаємо лише для релі¬ 

гійної віри: Богу молиться, а чорту вірує (а не 
вірить), Ном. № 1137. 

Вірьовка, часом верівка, але не верйовка, 
давне вервь; в Г. линва нм. Див. верівка. 

Вірша ж. р. і вірш м. р., з лат. уегзиз, давне 
вііриіа і вкрить, р. мн. вірш або віршів. В Г. верш 
з п. Ауіегзг; на В. У. верша — знаряддя ловити 
рибу: Раки, лізьте в вершу, Ном. № 6897. 

Вісім, р. в.: восьми і вісьмбх; д. в.: восьмії 
і вісьмбм; ор. в.: вісьма і вісьмома. Давнє ©сл\ь, 
восмь. 

Вісімдесят, — здебільшого не відмінюється, 
або ж відмінюються обидві складові часті: восьми¬ 
десята, восьмидесятьох. 

Вісімнадцять, в Г. вісімнайцять; вісімнадцята 
або вісімнадцятьбх, вісімнадцятьбм, вісімна¬ 
дцятьма. 

Вісник, а не вістник а. 
Вісь, бси, віссю, в Г. бсею а.; давнє ©сь. 
Віт звичайно вимовляють, пишуть війт. Див. 

війт. 
Вітрець і вітербць, р. в. вітерця; давнє 

в'ктрьць. 
Вітрйк, вітряка, у вітряк^. 
Вітцевий, вітцївський а. г.; на В. У. частіше 

батьківський. 
Вітця, частіш батька або отця (хоч віщя 

форма правильніша). 
Вітчйна г., на В. У. отчйзна не з п., а з давнього 

©тьчнзнд; вітчйна — це на В. У. шинка. У Кул. в „Ч. 
Р.“: Хто вірний син своєї отчйзни 302, В мене 
на умі отчйзна 402, Не погубляйте отчизни 302. 

Віхоть, з віхтя або віхтю, віхтем, а не віхтьом. 
Давнє к^оть» 

Віче, з давнього к-кчв, загальновживане в Г. 
слово; на жаль, його вже забули на В. У., тут: * 
збори, зібрання або мйтинг. 

Вічі див. око. 
Вічний, -на, -не, рідко — вічній; давнє 

кНсчкими. 
Вічно; в Г. вічне а. 
Віщо, на віщо, через віщо (з на що — на іщо 

на віщо). 
Вкарати, частіш показати. 
Вклонятися, вклонитися до кого або кому: 

Гарненько вклонився до мене або мені. В Г. вкла- 
нятися. 

Вклякати зах.-укр. п.; на В. У. ставати на 
коліна. Див. клякати. 

Вкоротити чого: Вкоротити віку. 
Вкрасти, вкраду, вкрадеш, вкраде, вкрадемо, 

вкрадете, вкрадуть; в Г. вкраду, -деш, -дб, -дбмо, 
•дбте, -дуть. На В. У, звичайно кажуть: вкрасти 
у кого, в Г. вкрасти кому: Пілсудському злочи¬ 
нець вкрав ордери, „Діло“ № 10046, — це а. п. 

Внучно г.; на В. У. скучно. 
Влада, а не влада; власть а. 
Владар, -ря, мн. -рі. 
Владйка див. отець. 
Владймир, Володймир, Блддймир'к; в Г. Вла- 

димйр, Володимйр. 
Влазити, влажу, влазиш, влазять; в Г. влазити. 
Власний, а не властний а.; власник, влас¬ 

ність. 
Власність, власности, власністю; в Г. власно- 

стею а. 
Власно, рідше вл&сле а. 
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Власть а., частіш влада (а не влада); властю, 
в Г. властию а. 

Власянйця, давне власмннца; в Г. власаниця. 
Влови, вловів. Див. лов. 
Вловйти кого-чого: рив клонити, Опис Брацл. 

замку 1545 р. 
Вменшатися, вимова: вменчатися або вмень- 

шатися. 
Вмерлий, в Г. вмерлйй, 
Вмірати, зах.-укр. вмирати. 
Вміти чого: Вмію цікавих казочок. 
Вмова див. умова. 
Вна, вно, вни, див. він. 
Внесок г, з п. шііозек, а це з нм. Апігад; 

на В. У.: предлбження, пропозиція, думка, проект. 
Внет, з п. \упеі; треба: відразу, зараз. 
Вносити, внбшу, внбснш, внбсять; в Г. вно- 

сйти. Вносити висновок — це п., треба: з того 
видно, з того виходить. 

Внук, внука а. г., иа В. У. . частіш онук, 
онука або унук, унука. Давне ннЗк'к, кнУка. Див. 
онук. 

Внутрі а,, треба — всередині. 
Внутрішній, -ня, -не; в Г. впутрішний; а не 

внутренний. 
Внутро а., частіш нутро. 
Вогонь див. огонь. 
Вода, мн. вбди, від. Піти по воду, а не за 

водою: Ой піду я та до броду по воду, Метл. 65. 
Іти за водою — це пропасти: Іди, доле, за во¬ 
дою, а я піду за тобою, Пісня. 

Водохрещі, Водбхрещів. 
Водянйй, рідко вбдний. 
Воєвода, р. мн. воевбд, воввід або воевбдів. 
Воєнний г. м.; на В. У, військбвий, войовничий. 

, Вождь, вождя м. р. з Кч>ждь; в Г. вожд 
з п, ^осІ2; ліпше б вож з кожь. На В. У. слово 
вождь дуже рідке, звичайно — провіднйк, воє- 
вбда, отйман. 

Воздух а.; на В, У. в літературі частіш по¬ 
вітря з давнього погсістриіе. Свіжий воздух, свіже 
повітря Фр. 3. Б. 51, а не вільний воздух п. чи 
відкритий воздух м. Тепле повітря мовчало, Коц. 
54. Весняне повітря потоками лине, Крим.; Учит. 
Єв, 1619 р. л. 4: ”ІЙко дилпч на три¬ 
ваючій. 

Возйти, вожу, вбзшп, возять; в Г. вожу. 
Возний; не пишемо: возьний. 
Возраст л(., треба: вік. Людина поважного 

віку. 
Возьму див, взяти. 
Война а., треба — війна, 
Вокруг а. г. лл, треба — навкбло, наокбло, 

навкруги, круг. 
Волати п, треба — кликати, кричати. 
Волйнь, з Волйні ж. р., а не з Волиня м. р. 

п.; Волинню. Давне Волинь ж. р. 
Воліти а. г.; на В. У. вже мало вживане, 

частіш — бажати, хотіти, більше хотіти, ставити 
вище. 

Володар, -ря, мн. -рі. 
Володймир, Бладйл\иргь; в Г. Володимир. 
Волоктй, зах.-укр. волочи, волочу (а не во¬ 

локу м.), волочиш, волбчить, волбчимо, волбчать 
(а не волокуть ло), волік, волокла, волікши, волб- 
чачи, волбчений. 

Волос, з вблосу, для мн. збірна форма: во- 
лбсся. 

Волоснйй, а не волостний а. 
Волосожар, -ру. 
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Волоський, а не волошський. 
Волох чи в&лах — румун; Італію інколи 

звуть Волбхи, з п. \¥їосЬі. 
Волочи зах.-укр. а.; на В. У. волокти. 
Волхв, волхва а.; в Г. мудрбць, мудрця. Див. 

мудрець. 
Вольний, вбльно, вбльність а., треба; вільний, 

вільно, ВІЛЬНІСТЬ. 
Вольтбр, Вольтера, фр. Уоііаіге, а не Вбльтер. 
Воля, вблі, вблею; давне воля, див. рілля. 
Вона, воно, вонй; зах.-укр. она, оно, онй а. 

Див. він. 
Вонктувати, з п. народнього мготіомгас, а це 

з лат. уотііаге; звичайно кажуть — блювати. 
Воно в укр. мові часто вживається плеона¬ 

стично, як формальний підмет в безпідметових 
реченнях: Щоб воно й сталося, як би батько не 
наспіли. 

Вонпитк, вонтпити п., треба — не няти віри, 
недовіряти, вагатися. 

Вонь ж. р. або воня, вбнний, вонність — часті 
в Г. арх. слова, і визначають пахощі, запашнйй; 
на В. У, слово вонь — це сморід. Давне кснга ви¬ 
значало пахощі, але давне кеніати визначало 
пахнути і смердіти. Було багацько квіток, багацько 
пахощів, Лев. Пов. 174. 

Вонйтк а. треба — смердіти. 
Ворітця, ворітець. 
Воркотіти, воркбчу, воркбчеш, воркбчуть. 
Вороббць, воробгіний а. г.; на В. У. гороббць, 

горобиний: Веселий, як горобець, Ном. 3471. 
Давне кривий* коровий. 

Ворог, рідше вбріг, вброга; давне врагк, 
КОрОГ'К. 

Ворожба, р. мн. ворожб. 

Вороже, в Г. ворожо. 
Вороженьки а., частіш воріженьки. 
Ворона, р. мн. ворбн. 
Вороний; в Г. ворбний. Поет Микола Воро- 

нйй. Кінь воронйй. 
Воронячий, ворбняче крило; дуже рідко — 

ворбній. 
Ворота, воріт Коц. 9; ворїтьмй, рідко — за 

ворбтами; на ворбтях, а не на ворбтах м. чи на 
ворбтіх мц. 

Воротар, воротаря. 
Воротній, -ня, -не, а не воротний. 
Ворочатксь лл, треба — вертітись, крутитись, 

вертатись. 
Ворса ж. р., а не ворс м. р. м. 
Ворскло, з Вбрскла с. р. 
Ворушйтися, -ш^сь, ворушишся, прик. сп. во- 

рушй або воруш; в Г. ворушити, -ся. 
Восьмий, а. бсьмий; давне ослами. 

Вотум м. р., відмінюється: з вбтуму, мн. вб- 
туми; в Г. з п. не відмінюють в однині, а мн. вб- 
тума, як слово с. р. 

Вохкий (із вогкий); давне кл'кг'нть. 
Воша ж. р.; зах.-укр. вот ж. р.; давне кпьіиь ж. р. 
Воювання, в Г. войбвапе. 
Воювати за що: Воювали за волю рідного 

кр&ю; в Г. воювати о що а. п.\ Воювали о ложку, 
Леп. З ж. 6. 

Вояк, вояка, в Г. вбяк п. Ліпше казати вояк 
чи вояка або козсік, а не жбвнір п. пм.у як то в нас 
потроху заводиться; дуже гарне давне наше коинть. 
Так наші славниї вояки там мовчки проливали 
кров, Котл. Ен. V. 52. Де поділось козачество, 
червоні жупани, Шевч. 21. Див. жовнір. 

Впусти, впаду, впадбш, -дб, -дбмо, впадуть; 
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в Г. впаду, впадеш, впаде. В Г. з п. часто вжи¬ 
вають впасти зам. раптом наїхати, прибути ку¬ 
дись: Війська впадали до сіл. 

Впередйти г.; на В. У. попередити, опередйти. 
Вперід, часом і впербд а. 
Впертість, -тости, впертістю; в Г. впертостею а. 
Впиватися чим або від чого. 
Впис, впйсу м. р. 
Вплав г. м.\ на В. У. уплинь, вплинь. 
Вплив, з впливу, — не міняти в цім слові по¬ 

чаткового в на у по приголосній, як то в нас ча¬ 
сом роблять: Під впливом, Тимч. 19. 20 (а не: 
під упливом). 

Вповні, уповні г. м.; на В. У. зовсім, цілком. 
Впбкій, впокбю, частіш упокій; в Г. впокїй. 
Впоминатися, витнутися г. п.; на В. У. напо- 

минати, попереджати, застерігати, вимовляти. 
Впоперек, упбперек; в Г. впоперек, впоперек. 
Вправді в Г. часто вживають зам. хоч, — це 

за п. лурга\усІ2Їе: Король був вправді зверхпиком 
всіх князів, але не міг мішатися до заряду, Корд. 51. 

Впродовж; Стіл з росколиною упродовж, М. 
Вовч. II. 67. Вживати цього слова лише для ви¬ 
значення довжини, а не часу м.; не можна ка¬ 
зати: Написав працю впродовж тижня, — це м, 
„вч продолженіе“, треба: за тиждень (а не через 
тиждень г.\ 

Впрочім <\ .V.: Впрочім, я присягла, Фр. 3. Б. 
91. На В. У.: проте, а в тім, зрештою, але. 

Вп’ять див. уп’ять. 
Врадуватися, частіше — зрадіти. 
Вражіння, рідше — вражіння; в Г. звичайно 

врйжіне. 
Враз див. нараз. 
Врангель, Вр&нгеля, а не Врангля п. 

Вранішній, -ня, -не; в Г. вранішний. 
Врем’я, чи вербм’я а., ліпше — час. Див. урем’я. 
Врешті-решт — це дослівний переклад з л. 

„вч конці концовч“, треба: кінець-кінцем, кін¬ 
цем, на самий кінець, або: врешті. 

Вробйти г. и., на В У. зробити. 
Вроді г. м.\ Провідники, вроді Пуанкаре, „Укр. 

Гол.“ № 190. На В. У.: наче, подібно до, на зра¬ 
зок, ніби. 

Все, в розумінні постійно, це старий україн¬ 
ський вираз, частий в Г., але, на жаль, рідкий на 
В. У. Паломник Данила XII в.: Но все в'к 
каменнм^тч плть тажьккж. Все придивлялася до 
невістки, Гр. 162. 

Все, усе; зах.-укр. усьо в літературі не при- 
няте. Див. усьо. 

Всегда (в Г. всегда) п., треба; завсіди, з&вше, 
завжди. Старі укр. пам’ятки знають часто ксегда. 

Всего, всему а, г. див. весь. 
Всего на всего див. всього. 
Всей, уеей мц., треба: ввесь, увесь. Див. весь. 
Всенародній, *ня, не; в Г. всенародний. 
Всеношна, Всінбшна (відправа); в Г. Все- 

нбчне, Всенбшне (служення). 
Всердити, ся г.; на В. У. росерднти, -ся. 
Всесвітній, -ня, -не; в Г. всесвітний. 
Всйдіти, мц, всбдітн. Див. сидіти. 
Всйпати не плутати з вливати: воду вливати, 

всип борщу, рідко: всип меду, влий молока, але 
кислого — всип. В Г. — всип води. Див. насипати. 

Всікти, зах.-укр. всічи а. 
Всілякий, вселякий а. г.; на В. У. частіш: 

всякий, ріжний. 
Всіма ліпше, ніж всіми а. 
Всісти на коня а., частіш: сісти на коня. 
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Всказ, всказівка г. те;; на В. У. вказівка, по¬ 
кажчик. 

Всказати, візувати г. те.; на В. У.: пока¬ 
зати, показувати, вкйзувати. 

Вскйнути г.; на В. У. кинути, підкинути. 
Всміхатися до кого. 
Вснути а. г.; на В. У. заснути. 
Вспільний г. те.; на В. У. спільний. 
Вспільник г. те.; на В. У. спільнйк. 
Вставитися за ким г. те.; на В. У. заступатися, 

просйти, обставати за кого. 
Встеклий г. з п. ^зсіекіу; на В. У. скажбний. 
Встеклйна г. з п. \¥зсіек11па; на В. У. скаже¬ 

ність, скаженйна. 
Встерегтйся кого-чого або від кого-чого; зах.- 

укр. встеречйся а. 
Встид г. те. див. стид. 
Встилатися г. те.; на В. У.: стидитися, соро- 

мйтися, сорбмлятися. Див. стидатися. 
Встидлйвий г. те.; на В. У. стидлйвий, сором- 

лйвий. Див. стидливий. 
. Встидлйвість г. те.; на В. У. стидлйвість, со- 

ромлйвість. Див. стидливість. 
Встйдно г. те.; на В. У. стйдно. 
Вступ по запрошеннях; в Г. вступ ва запро¬ 

шеннями п. 
Вступатися за кого-що, а не за ким-чим п. 
Вступйти до церкви, до склепу, — це п. \¥ЗЦ- 

ріб; треба: зайтй, пітй. 
Встяжка п., треба: стяжка. 
Встямитися те., треба: стямитися. 
Всхід г. те., на В. У. тільки схід; давне ктк<- 

Код-к. 
Всхідний г. те.; на В. У. східний; давне *т.с- 

^одьний. 

Всхнути зах.-укр.; на В. У. всбхнути. Див. 
сохнути. 

Всходити г, те.; на В. У. схбдити. 
Всьо зах.-укр.; на В. У. тільки есе. Див. усьо. 
Всього, в Г. всбго а. 
Всього-на-всього — це переклад вульгарного 

м. „всего на всего"; на ніколи з род. в. не вжи¬ 
вається, тому треба: есього-на-есе (та і в мові 
російській літературна-форма тільки: всего на все). 

Всьогосвітній, -ня, -не; в Г. всегосвітний. 
Всьому, в Г. всему а.; по приіменниках всьб- 

му: На всьбму світі, але: всьому кінець. 
Всюди, усюди; мі}. всюда. Див. усюди. 
Втапати г. те.; на В. У. втопати. 
Втеорйти г.; на В. У. очинйти. 
Втектй, зах.-укр. втечй а.; втечу, втечбш, втік, 

втеклй; рідше — втіктй, втічу; втікати. Втікати 
кого-чого або від кого-чого, а не кому. Див. уті¬ 
кати, текти. 

Втім г. з те. -^іет: Народ мовчав; втім пе¬ 
ред пана отаман виступив, Фр. З в. 176. На В. У.: 
в тім часі, в ту хвилю, нагло, раптом, несподі¬ 
вано, тоді. 

Втовктй; зах.-укр. втовчи а. 
Втопйти, -плю, втбпиш, втбплять, а не втбп- 

лють мц. 
Второк г. з п. \уіогек; див. вівторок. 
ВтраФити г. те.; на В. У. втрапити, потрапити. 
Втретє, в Г. втрбте. 
Втрох, мц. втрьох. 
Втрутити а. г. те.; на В. У. вкйнути. 
Вуаль м. р. або ж. р., з фр. 1е уоііє (вимова: між 

вуаль — воаль); в Г. еоаль з п. \уоаі. 
Вуглйр, -ра, мн. -рі. 
Вуголь або вугіль, з вуглю. 
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Важчати, а не вузчати. 
Вузенький, в Г. вузбнький. 
Вузол див. узол. 

. Вузький, а не узкий м. чи вузкий: Вузька 
вулиця, Коц. 6. Другий ступінь: вужчий, а не 
вузчий. 

Вуй, вуйко, и. \уіу, \уіі)ек, часто вживане 
в Г. слово, визначає: брат матері, з давнього а чуй. 
На В. У. вже не відоме, тут теж давне слово 
дядько, з дгадько — брат материн чи батьків, 
а також кожний старший чоловік. Див. стрий. 

Вуйна, вуянка, п. \уіупа, \Уіуепка, — часто 
вживане в Г. слово, визначає: жінка материного 
брата; на И. У. дядина — жінка батькового чи 
материного брата, а також кожна старша жінка. 
Див. стрпйна. 

Вулиця див. улиця. 
Вулік, або рідше — улій, в Г. улий; для зміни 

и на і пор. братік, ґудзік, зіма. Див. улік. 
Вус, мн. вуси або вуса, вусів. Див. ус. 
Вухо див. ухо. 
Входити, вхбджу, вхбдять, вхбдив; в Г. вхо¬ 

дити, входив. 
Вхопйти, вхоплю, вхбпиш, вхбплять, вхопйв, 

-пила, -пйли; в Г. вхбпити, вхбплю, вхбпив, вхб- 
пили. 

Вхопйтися за кого-що: Хто топиться, й за 
бритву вхопиться, Свідн. 128. В Г. вхопитися кого- 
чого, це а. п.: Населення вхопилося самооборони 
„Діло“ ЛЗ 22 за 1922 р. 

Вхрестйти г.; на В. У. охрестити. 
Вцінйти г.; на В. У. оцінити. 
Вчасний — це своєчасний, як раз в пору: Бог 

поміг,— зібрали сіно вчасно. Пішла вона на храм 
і прийшла вчасно, Г. Барв. 512. В Г. вживають 

вчасний як п. лусяеяпу зам. ранній, перед¬ 
часний: Праця в гріб мене вчасно вложила, Фр. 
З в. 37. 

Вчепйтися за кого-що або до кого-чого, рідко 
(в Г. часто) кого-чого: Як реп’ях той учепиться 
за латані поли, ІІІевч. 242. Найперше до Масі 
вчепилась, Св. 183. Учепився, як гріх села, Ном. 
№ 2746. 

Вийти кого, вчитися самому. Вчитися історії, 
а не вчити історію; вчити історії — це навчати 
історії. Вчити кого-чого: Пригоди учать згоди, 
Ном. № 1751. Учити рідною мовою, а не на рідній 
мові м. 

Вчйтися чого, а не чому м. або що: Став 
усього вчитися, і за рік усього вивчився, Рудч. 
Ск. II. 115. Вчитися рідної мови. Вчитися історії. 
Чужого навчайтеся. Вивчився на лікаря. Вчаться, 
а не вчуться щ. Див. учити. 

Вчора, а не вчора м. і не вчорай п.; в Г. 
вчера а. Давне вьчєрл дало вчора, як чело — чоло, 
жена — жона. 

Вчорашній, -ня, -не; в Г. вчерашний: давнє 
ккчєрлшкнїй. 

Вшйти, вшивати а.; на В. У. пошити, шити. 
Вшйткий м., треба — увесь. 
Вщипнути, вщипну, -неш; в Г. вщйпнути, 

вщйпну, вщйинеш. 
Вюртемберг і Виртемберг, з -гу, \УйгіетЬег§; 

вю(и)ртемберський. 
В’язати, в’яжу, в’яжеш. 
Вяземський, а не Вяземський. 
В’язень, в'язня; давнє гкВАЗкнь» 
В’язи, в’язів; в’язами і в’язйма. 
В’янути і в’яти, в’янув і в’яв. 
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Г. 

Гаврило, з Глврніл'ь, загальновживане. 
Гага місто (п. На^а), газький або гаський. 
Гадати про кого-що: Сомко про те не думає 

й не гаДає, Кул. 182. В Г. гадати о кім-чім а. п. 
Гадка про * кого- що: Гадка про свого, Гр. 264. 

В Г. гадка о кім-чім а. п. Мн. гадки, гадбк. 
Гадйч місто, або Гадячий а.; гадяцький. 
Газард г. з л. ііагагсі; на В, У. азарт, що 

точніше віддає вимову фр. Ьавагсі. 
Газетний, часом газетній. 
Гай, в гаю, гаєм. 
Гайовий, а не гаевий: Гарна, як квітка га¬ 

йова, Ном. № 8425. 
Гайстер, гайстра, 
Галанці, галанців. 
Галера, а не галяра. 
Галерея, а не галбрія п. Галерея — це довгий 

хід коло чи круг будинку, по землі, чи на стов¬ 
пах; від коридора відріжняється тим, що не мав 
стін. Не плутати слів галербя і коридбр. 

Галичанин, мн. галичбне, галич&н; в Г. га- 
личанйн. 

Галичина, а не Галиція м. п. 
Галиматьй, п. ^аНта^ає, з фр. ^аіітаііає. 
Галстук див. краватка. 
Гамбург, гамбурзький або гбмбурський. 
Гангрена, з гр. уауу^аіга, а не гангрина. 
Гандель, гандлю, а не гйпделю; рідше — гбн- 

дель, гбндлю. Гандель чим, рідко — чого. 
Ганна, а. Анна. Див. Анна. 
Ганчар, -ря, але частіш гончйр. 
Ганьба, рідше г&ньба. 
Ганйти, ганяю, а не гоняти. 
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Гаплйк, гаплика; в Г. гйплик п, 
Гаптар, гаптаря, гаптйрка; в Г. гафтйр, гаф- 

т&рка п. нм. 

Гаптувати, з нм. ЬеІЇеп, Ьаії; в Г. гафту- 
вати п. пм. 

Гаразд, а не горазд; давнє гаразде. 
Гарантія, гарантувати, з фр. §агапііе, £агап- 

Ііг, нм. Оагапііе, ^агапііегеп, іт. ^агапгіа. В Г. 
з п. гарантія, гарантувати. 

Гарантувати, а не гарантирувати м. пм. 
Гарапник, в Г. гарап. 

Г 324^°^ 3 ^6^СН'ИІ4‘ ПР° Гарасима, 

Гарбар, гарбаря. 
Гарбарня, р. мн. гарбарень. 
Гарбуз, а не арбуз м. 
Гардероб м. р. або гардербба ж. р. 
Гарешт народне, літературне — арешт. 
Гармйдер, гармидеру, — так з и вимовляв 

ціла В. У.; в Г. гармгдер з п. Нагшісіег. Слово 
походить від назви турецької розбійничої печери 
пагаті (іегеє. 

Гармонійний, від слова гармбнія: гармонійний 
звук; гармонпчпий — оркестр, концерт. 

Гармбнія, а не гармоника м. 
Гарнець, гарця. 
Гарний, гарніший, з гр, %аді$. Гарний з себе. 

Іарний на вроду. Він був гарний на лиці, М. 
Вовч, 

Гартування, в Г. гартоване. 
Гартувати, гартую, з пм. Ьагіеп, Ьагі. 
ГарФа, але частіш арфа. 
Гарцювання, гарцювати, з сер. г. нм. Ьагг; 

в Г. гарцьбванє. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 6 
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Гаряч чи гбряч г. з п. £ОП|со; на В. У. не 
відоме, тут — жар, спека, спекбта, жарбта, га* 
рячб. Як тут гарно після спеки, Гр. 45. 

Гарячий, давне горлчий; гарячіший, найгаря- 
чіший; в Г. звичайно горячий а. 

Гарячка, а. горячка. 
Гасйти, гашу, г&сгшз, — часто вживається 

в зах.-укр., але на В. У. рідке, тут частіш — ту¬ 
шити, Давне гасити і тоушнти. Гаснути, гйсти, 
гйснув і гас. 

Гасло, мн. гасла, гасел. 
Гаспид, а не гаспед; давне аспид'н з гр. 

йапід. 
Гаяти, а не гаїти. 
Гвіздь, гвбздя а. г., гвіздбк; на В. У, частіш 

цвях з нм. 
Гвоздйки, гвоздйків. 
Где адавне гдє; звичайно — де. 
Гейдельберг, з -гу, гейдельббрзький або гей- 

дельббрський. 
Гексаметер і гекзаметер, з -метра; гр. і£а- 

цетдог, лат. Ьехатеіег. 
Гембель, з гемблю або гббель, геблю, з нм. 

ЬоЬеІ. 
Ген-ген, а не гень-гень: Ген далеко, Коц. 23. 
Гендель, гбндлю; частіш — гбндель, з нм. 

Ьапсіеі. 
Генезис м. р. з гр. уіреоїд, часом генбза ж. р. 

з п. £епега. 
Генисарет, з -рбту, Гєнннсдр4тпк, Гєггтіоадіг, 

а не Ґенезарет п. 
Геній, генія (людина), часом — з гбнію (дар 

геніяльности). Геній — найвищий творчий розум, 
найвищий природній дар; талйн — природня 
здібність до чогось; не плутати цих слів. 

Генуя, генуезький. 
Географія, а не геограхвія народи. 
Гебметер, гебметра. 
Гербата г. п. з лат. іібгЬа; на В. У. чай; так 

само форми чай вживають англ., рос., болг., срб., 
чехи. 

Гервасій, Геркасїй, з гр. Гєдраоюд; в Г. Гер- 
в&зийіз п. 

Геретйк, -ка, або єретик, -ка, давне єретика 
з гр. аіуеихбд; в Г. єретик п. 

Геркуланум м. р. і відмінюється: з Геркула- 
нуму; в Г. с. р. і не відмінюється п. 

Герод г. п.; на В, У. тільки Ірод, Йродії, 
Герой, з гр. і}$а>д через фр. Ьегоз; в Г. гб- 

рой п. 
Герольд, з сер. лат. ЬегаНиз; в Г. гброльд п. 
Гесібд, а не Гбзіод п. нм. 
Гет зах.-укр.; на В. У. геть, мн. гетьте. 
Гете, ОоіЬе, не відмінюється; в Г. з п,\відмі¬ 

нюється: Ґетого, Ґетому, Ґетим. 
Геттинген, з -гбну, ОбШтщеп. 
Гетьман і гетьмйн, гетьманувати. 
ГеФСиманія, Гвдси/мінїа; в Г. Ґетсеманія п. 
Гйбель, гйбля гм нм, НоЬеІ; на В. У. струг 

або гбмбель, гбмблик (а гйбель — погибель). 
Гидйти, гидувйти ким-чим: Гидував ними, 

Гр. 243. 
Гидкий, а не гйдкий. 
Гйльзи див. тутка. 
Гимназйст, а не гимназиста п.; в Г. часом 

ґімвазіяст п. 
Гимназія ж. р., гр. уьугаоюг\ а не ґімназіум 

с. р.; мн. гимназії, а не Гімназія п. 
Гйнути за ким-чим: Мирко гинув за красою, 

Мак. Рев. 29. 
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Гипноз, з гипнбзу м. р., з гр. Яяго$; в Г. 
гіпнбза ж. р. п. 

Гипнотизувати, а не гипнотизирувати м. нм. 
Гйцель, р. в. гйцеля і гицля. 
Гідний кого-чого: Житя правдивого не гід¬ 

ний, Леп. З гл. 185. 
Гідність, гідности, гідністю; в Г. гідностею а. 
Гільтай, гільтайство г.; на В. У. гультяй, 

гультяйство. 
Гіркйй, а не гіркий м.; гірчіший, або гіркі¬ 

ший (па смак) і гірший (якість). 
Гіркість, гіркости, гіркістю; в Г. гіркостею а. 
Гірній, -ня, -не. 
Гірняк, або верховйнець, а не горець м. 
Гірськйй Коц. 10, а не горський. 
Гірчйця або горчйця, давне горьчицл. Див. 

муштарда. 
Гість, гбстя, мн. гбсті, гостей, гостям, гїстьми 

(мц.: гостім, гбстіх); гістя ж. р.: Ходила, мов 
гістя, Гр. 81. 

Глава, рбзділ; в Г. глава. 
Глаголати — давня укр. вимова, гдлгодіти; 

нова з м. ~ глаголати. 
Гладенький, гладбнько; в Г. гладбяький, гла- 

дбнько. 
Гладіятор, гладіяторський, з лат. £Іа(Міог; 

в Г. ґлядіятбр, ґлядіяторський. 
Гладкйй, а не гладкий де., гладший (вимова — 

гладчий); слово гладко мало вживане, частіш — 
гладенько, рівно. 

Гладшати, вимова — глйдчатн. 
Гледіти мц., треб.і: глядіти, давне гдидіти. 
Глиб, глйбу м. р., а не ж. р., хоч давне гд^вь 

було ж. р. 
Глибокий, глибший, глибина, глиббкість; в Г. 

глуббкий, глубина, глуббкість. Давне глккоккій, 
а також глоксиній. Мц. глібокий, вгліб. 

Глиняний, а не глинянйй. 
Глист, з глиста м. р., але звичайно вжива¬ 

ється в мп. — глисти; в мові м. глиста ж. р. 
Глицерйн, глицерйну м. р., з гр. уЯьхьс — со¬ 

лодкий, нм. сіаз СгІугегіп, фр. 1а £Іусегіп; в Г. 
гліцерина ж. р. з п. £Іісегіпа. 

Гліг, глбгу, глогбвий ?.; на В. У. глід, глоду, 
глодовий. 

Глоток г. м.; на В. У. ковтбк. 
Глузувати з кого-чого, а не над ким-чим м. : 

Глузував сам із себе, Гр. 73. 54. 59. 
Глумйтися з кого-чого, а не над ким-чим м.: 

Глумилася верша з болота, Ном. № 7999. В Г. ча¬ 
сом глумитися кому-чому а. 

Глупий г, а. (але й п. м.); на В. У.: нерозум¬ 
ний, дурний, безглуздий; але глупа ніч (пізня 
ніч, північ). 

Глухйй на що або до чого: Глухі на наш за- 
зив „Діло“ 1922 р. № 28. 

Глухів, з Глухова, глухівський. 
Глухнути, часом глухти. 
Глядати дуже часто вживається в Г. зам. 

шукати, особливо в живій мові; це давив гда- 
длти. На В. У. цілком невідоме, там тільки шу¬ 
кати. Див. шукати. 

Глядіти, давне гладити, мц, гледіти; в Г. 
вживається постійно, на В. У. рідше (але: гляди, 
гляди-но), звичайно — дивитися. Глядіти когс- 
чого: Дружба глядить молодої, Гр. III. 507. Гля¬ 
дять короваю, чи спікся, ІЬ. 502. Скорочувати 
треба див., а не гл. 

Гнати, жену (а пе гоню м.), женбш, жепуть 
(а не гонять м.)у жени (а не гони м.). Гнати — 
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це кого, гнітися — за ким: гнали гуси, але гна¬ 
лися за гусьми. В Г. постійно замість гнатися 
вживають тати: Купа хлопців гнала за дівча¬ 
тами, Чайк. За с. 9. 

Гнеть г. з п. Ьпеї, лупєі, (а це з сер. г. нм. 
уоппоіеп), часто вживане в Г.: Гайдук жахнувсь, 
та гнеть продрухавсь, Фр. З в. 197. На В. 
У. невідоме, тут: одр&зу, зрізу, враз, зараз, 
раптом. 

Гнів, гніву; в Г. гніву. 
Гніздечко: На калині одиноке гніздбчко гой¬ 

дає, Шевч. 6. В Г. гніздбчко. 
Гнітйти, гнічу, гнітиш, гнітить, гнітять, гні¬ 

тючий. 
Гнобйти, а не гнобити. 
Го зах.-укр. а. род.-прич. відм.; на В. У. 

його. Див. він. 
Говорйти, говорю, говбриш, говбрить, говб- 

рять (а не говорють мц.), говбрячи; зах.-укр. го- 
вбрю, говбриш; не казати: говориш, -рить, гово¬ 
рять м. — Говорити про кого-що, в Г. о кім-чім 
а. п.: Про яких се ти людей, говориш, Кул. 224.— 
Говорити до кого, а не к кому а. м. — Часте: 
говорити за кого-що: За його ніколи не говорила 
нікому, М. Вовч. — Говорити рідною мовою, а не 
на рідній мові м.; говорити телефоном, а не по 
телефону м. Див. по, балакати. 

Год а., з гбду, мн. гбди, год (а не годів): 
Йому год тридцять і п’ять, Гр. 137. Маловживане, 
частіш вживають рік. 

Годйна див. час. 
Годйнник, а не дзиґірок п. або часи м. 
Годувати, годбваний. 
Гоїркй мцп треба - огіркй, гуркй. 
Голіндія, голіндський. 

ГолгоФа або Голгбфта, а не Голгота ».; Гол- 
гбди, гр. Гоїуод-а. 

Голйтися, а не бритися .и. Голена голова, 
Коц. 12. Голити, голю, в Г. гблю. 

Голівонька і готбвонька; голівка і голбвка. 
Голійф; в Г. часом Голіяд, Ґоліят п.: Давид 

з Ґоліятом беть ся, Леп. З гл. 187. 
Голка, а не іголка м.; мп. гблки, гблок. В Г. 

часто ігла а. Давне нгт^да. Див. ігла. 
Голобля, р. мн. голобель. 
Голова; прич. в. гблову (в зах.-укр. часом 

голбв: Приклоню голбв, буду трохи спати, Федьк. 
І. 14); р. мн. голів. 

Головешка, а не головешка. 
Голод на що: Голод на збіжжя, Бирч. II. 127. 
Голодний на що або чого: Голодний на хліб. 

Благородні, хліба голодні, Ном. 
Голодування, а не голодівка м. 
Гололедиця, частіш — бжеледь, гололідь. 
Голос, мп. голоси, а не голоса м. Голос роз¬ 

лягається, а не роздається лі.: Голос його по 
всьому селу розлягається, М. Вовч. II. 12. 

Голосйти, голошу, голбсиш, голбсять, голб- 
сячи; в Г. голбшу. Голосити— це плакати ревно, Йидати: Біта Катря боса лісом, біга та голосить, 
Іевч. 87. Голосить, неначе по мертвому, Ном. 
В Г. слово голосити вживають як п. £Іозі6 зам. 
оповіщати, повідомляти, проповідувати: При¬ 
бігли вівчарі, голосячи сумну вість, Фр. 3. Б. 
62. На В. У. голосити такого значіння ніколи 
не має. 

Голосувати за кого-що, рідко па кого-що; 
в Г. з и. голосувати за ким-чим: Італія голосу¬ 
вала за вибором (треба: за вибір) Бенеша, „Діло" 
№ 10038. Див. агитація, акція. 
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Голуб, гблуба м. р.; мп. голуби, голубів, в Г. 
гблуби, гблубів. 

Голубенький, в Г. голуббнький. 
Голубйй, в Г. голубий а. 
Голубці, голубців. 
Гомоніти про кого-що, в Г. о кім-чім а. п.: 

Гомонять про війну. 
Гоморра ж. р., а не Гомор м. р.; Голлбррл, 

гр. Горофда. 
Гонбць а., треба — гінець, гінця. 
Гони,' гбпів, часом гбней, рідко гін. 
Гонйти г. див. гнати. 
Гончар, -ря, мн. -рі. 
Гора, прпч. в, гбру, вгбру, угбру, Кул. 141. 

147. 180; в Г. гору, вгору, угору; мн. гбри, гір. 
Горазд див. гаразд. 
Горбуньок коньок, а не горбунок м. 
Горді, але частіш — орда. 
Гордий з чого або чим: Гордий зі своєї праці, 

Леп. З ж. 29. На той (ліпше б: з того) новий 
уряд був Мрочко незвичайно гордий, іЬ. 27. 

Гордйти з кого-чого або ким-чим, а не над 
ким-чим: Леся їм гордує, Кул. 52. Брудною не 
горджу товпою, Леп. З гл. 16. 

Гордіїв вузол; в Г. гордійський вузол з г, 
£0ГСІу]8кІ \У^2ЄІ. 

Гордість, гбрдости, гбрдістю. 
Гордощі, гбрдощів. 
Гордувати ким-чим: Гордує нашим хлібом- 

сіллю, Кул. 71. Гордує було козак любощами, 
іЬ. 149. 

Горен, гбрна. 
Горйла ж. р. з лат. догіїїа; в Г. Ґоргіль м. р. 

з п. £огуі. 
Горйнь ж. р., з Горині, над Горинню. 

Горі а. г.; на В. У.: вгбру, вверх, до вбрху, 
догори, горілиць. 

Горілйць, а не горилиць. 
Горілка, горілчаний: Добра горілка, Кул. 275. 

В Г. горівка, горівчапий. 
Горішній, -ня, -нє, давнє гор^шьнїй. В Г. го- 

рішний. 
Горіючий — часте в Г. слово: Горіючі міста 

значили дорогу, Корд. 14, — це з п. догесі^су. 
На В. У. зовсім незнане, тут — горючий або го- 
рющий: Горюшу свічку ставить, Кул. 196. Пор. 
жаріючий. 

Горкий, Гбркого, Гбркому, Гбркнм, — зміню¬ 
ється як прикметник; в Г. з м. змінюють як імен¬ 
ника: Горкія, Горкію, Горкієм. Пор. Толстой. 

Горло, мн. гбрла, з гбрлів. 
Горнець, горця. 
Горнутися до кого-чого або кого-чого: Народ 

горнувся до його, Кул. 6в. Лк. 1948. Той, що 
Домахи горнувся, М. Вовч. 

Горобець див. воробець. 
Город — це місце коло хати, де сіють горо¬ 

дину, ріжні овочі: Сидить, як качан в горбді, 
Ном. В Г. город значать сад: Я прохожувалась 
в мійськім городі, — це арх. (бо й вдавнішу ча¬ 
сом город — то сад), підтримуваний п. о^гбсі. На 
В. У. город ніколи не значить сад: Сади рясні 
похилились, Шевч. Замість город в Г. часом ка¬ 
жуть огород а. м. Кажемо: на горбд або на 
вгорбд. 

Город СІ. ДИВ. місто. 
Городина див. ярина. 
Городно або Грбдно п. 
Городськйй, вимова: городзький; але вжи¬ 

ваємо звичайно — міський. 
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Горожанин, в Г. горожанйн; мн. горожане; 
але частіш — громадянин, мн. громадяне. 

Горох, в горбсі. 
Горохв’яний або горбх’яний. 
Горсть, гбрстка а. г. п. на В. У. жмбня, 

жмбнька, жмінька. 
Горщок, горшка. 
Горян див. гаряч. 
Горячий а. див. гарячий. 
Горйчо г. п.; на В. У. гарячі. 
Господйня, а не господині мц. 
Господній, -ня, -не, давне господкнїн. В Г. 

Госпбдний. 
Господар, -ря, -реві, -рем, о госпбдарю; 

мн. -рі. 
Господарка г. н.\ на В. У. господарювання, 

провадження хазяйства. 
Господарювати, господарюю. 
Господь, Гбспода, Господбві, оГбсподи; в Г. 

Гбсподь, лавре Господь; мц. Гбспідь. 
Гостйнець — широка дорога, уіа риЬІіса; 

слово гостиньць відоме з найдавнішого часу; 
так, в Руській Правді Волод. Мономаха читаємо: 
ПогоукАТь сл кд'ь на гостинци на вєлицНг, а села 
не коудбть. Походить це СЛОВО від слова гость, 
гість, що вдавнину визначало чужинець (Ьоеііе) 
або купець; таким чином гостиищь — це шлях 
для купців (пор. гостйпиця — дім, де спиняються 
гостЬкупці). Від українців слово гостинець перей¬ 
шло до поляків. В Г. це гарне наше слово вжи¬ 
вається постійно, а на В. У., на жаль, вже за¬ 
буте, — тут частіш кажуть шосб, сошб, сбгаа, 
або битий шлях, а гостйнець — це тільки дару¬ 
нок, подарок. 

Гостомель, з Гостбмля. 

Гострий Коц. 9. 15, а не острий чи вострий м. 
Готовий до чого: Готовий до послуг. 
Грабар, гр&баря, з нм. ^гаЬеп — копати. 
Грабелькй, грабельбк. 
Грабіж м. р., грабіжа, грабіжбм, давне Г|ід- 

квжь було м. р.; в Г. з п. грабіж ж. р. 
Грабіжник, в Г. рабівник н. 
Грабіжницький, в Г. рабівнйцький п. 
Грабіжництво, в Г. рабівнйцтво п. 
Граблі, з граблів, а не граблі м. 
Грабування, в Г. раббвання м. 
Грабувати, в Г. рабувати п. 
Грабунок, в Г. рабунок п. 
Гравюра, з фр. 1а £гауиге. 
Град, з граду, мц. гряд. 
Грйдус, з лат. £га(Іи«. На дворі 20 градусів 

морозу. Спека на 40 градусів. В Г. кажуть не 
градус, а степень. Див. ступінь. 

Грамота, з гр. удаццага; в Г. грамота. 
Граната ж. р., з лат. мн. дгапаіа, фр. 1а £ге- 

пайе, іт. ^гепаіа. В Г. ґранат м. р. п. 
Гранйця, мц. гряпйця. 
Грань ж. р. г. п.: Максим стояв, мов на 

грани, Фр. 3. Б. 28. На В. У. цього слова не 
вжив., тут—вугблля, жар, прйсок: Стоїть, як на 
вуголлях, Прик. 

Гріти чого: козака грали, метелиці грають. 
Грати до танцю, Гр. 127. Грати в що або рідше — 
на що: Не в тую дудку грають, Ном. № 5092. Ко¬ 
ника пасе, в кобзоньку грає, Гр. III. 21. Ой там 
козак похожае, у бандурку вигравае, Метл. 73. 
На скрипці грали, Котл. 

Гратися в ким-чим, рідко — ким-чим, а не 
грати м. : Грався з ними, Гр. 23. Любив гратися 
з ітьми. Мак. Яр. 4. 
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Гратулювіти кого з чим: Гратулювали сусіда 
з сином. В Г, ґратулювати кому п.: Вожд ґрату- 
лював їм острої постави, „Р. К.“ 1921 р. № 23. 

Гребати г.п. : Казав гребати козаків живцем, 
Мак. Яр. 198; на В. У. копати, закбпувати, ховати. 

Гребінець, гребінця, а не гребенець. 
Гребінь м. р., з грббівя, гребінем. 
Гребля, р. мн. гребель. Див. гробля. 
Гребтй, гребу, греббш, часом гребстй. 
Грека г. — вульгарний шкільний вираз з и. 

£гека (Ііп^иа £гаеса); звичайно кажемо —грецька 
мова. Пор. латина. 

Греміти, гремлю, гремйш, гремлять; а не 
гріміти. 

Гренландія, Огопіапсі. 
Грецький, а не гречеський. 
Гречаний, а не гречневий м,: Каша гречана. 
Гречка, гречаний, а не речка, речаний мц. 
Грйвна старе укр. слово, грнккнач визначало 

грошову одиницю, що її платили як данину або 
як кару; з укр, мови слово перейняли до мови 
польської. Це давне слово наше тепер лишилося 
з старим значінням тільки в Г., на В. У. кажуть : 
кара, штраф. Див. штраф. 

Григбр, Ригор, часом Ригір чи Григір. 
Грйжа зах.-укр.: Чи то його так міські мури 

зіссали, чи грижа яка, Фр. З в. 136. На В. У.: 
журба, сум, туга, смуток, жаль, гризбта, а грижа 
— це з м. часом так кажуть на гилу, 

Грйзти, гризу, грйзений. Грйзтися за кого- 
що: Гризлися за батьківщину, Гр. 27. 

Гризбта, в Г. гризота. 
Гримати на кого; а не грімати мц. 
Гріх, з гріху або гріха, в гріху. 
Грізнйй, а не грізний м. 

Грімко а. г.; на В. У. гблосно. 
Грінченко, а не Грінченко чи Гріньченко. 
Гріш, гроша, мн. грбші, грбшей (а не гро¬ 

шів); грошам, мц. грбшім; грішми абогрошйма; 
в грбшах, мір. в грбшіх. Слово гріш в Г. вжива¬ 
ється переважно в однині: Доляр — це амери¬ 
канський гріш, вартості! 5 корон, Куз. 105. На 
В. У. цього слова вживають переважно у мно¬ 
жині: Грошей багацько, а щастя мало, Ном. 
№ 1434. 

Грішний, в Г. грішний. 
Гробля г. з п. £гоЬ1а: Гробля прорвалась, 

Лей. З ж. 61. На В. У. гребля. 
Гробовець г. п.; на В. У.: надгрббок, над- 

грббний пам’ятник. 
Грозйти, грожу, грозиш, грбзять; в Г. грбжу, 

грозить. Але в літ, мові на В. У. частіш вжива¬ 
ють слова погрожувати. 

Громадський (вимова — громадзький) — на¬ 
лежний до невеликої громади; громадянський — 
належний до загалу, до великого стану. 

Грот, з гроту м. р., фр. £гоііе; в Г. грота 
ж. р. з п. £Гоіа. 

Грошевий, а пе грошовий. 
Грубий, грубілий або грубіший. Грубі гроші 

зах.-укр. н., па В. У. великі гроші; грубо пора¬ 
хувати з.-у. п. — дорого порахувати. 

Грудень, грудня — пазва місяця ноября; 
так було й в давній Україні, але під п. впливом 
тепер зробили грудень декабрем. Пор. в Зограф- 
ській Євангелії Х-го віку: /\Ліїк ноАЕрж реко.м 
гроудє. Або Пог. врем, літ під 1097 р.: ІІсндоіил 
на колкуь, а по гр^днЬ иАчТи, к'к во тогда мць 
грЬдємк. рєкшв ногасрк. 

Груди, грудбй; грудям, мц. грудім; грудьмй, 
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часом грудйма; в грудях, мц. в грудіх. Це слово 
на В. У. вживається лише у мн.: Болять груди, 
Гр. 322, У грудях котилася трівога, Коц. 54. 
В мові рос. це слово вживається тільки в однині, 
грудь ж. р. В Г. часто вживається це слово 
і в однині: Мав сильну грудь, Щур. Рол. 95. 

Грунт див. ґрунт. 
Група Тимч. 14. 21, часом ґрупа. 
Грязь ж. р., з грязі, давне грлзк; не замі¬ 

нювати без потреби на слово болото п.: В оеени 
ложка води, а мірка грязі, Прик. Гряззю, в Г. 
грязию а. Див. болото. 

Губа, мн. губи, або уста; мн. гі)би часто ви¬ 
значає гриби; губенята. 

Губатий, а не губастий м. 
Гудити, гуджу, гудиш, гудять. 
Гудіти, гуду, гудбш, гудб, гудуть; в Г. гу¬ 

джу, гудиш, гудить. 
Ґузар г. п. див. гусар. 
Гузик, ґудзик, ґузик і ґудзік (що до і, пор. 

братік, вулік, зіма); п. ^игік. 
Гукати кого, на кого і до кого: Гукнув на 

писаря, Гр. 100. 
Гулиця літерат. улиця або вулиця. 
Гультйй, гультяя, мц. гультйй: Приймак- 

гультяй не хоче робити, Чуб. III. 127. 
Гулйти — це б Явитись, прохбджуватись, не 

робити, бенкетувати: А дівчина Гуляна по са¬ 
дочку гуляла, Пісня. Чорним морем далеко гу¬ 
ляли, Думи 79. 83. 89, Чистим полем гуляли іЬ. 
126. ^— В Г. часто вживають цього слова з п. 
Ьиіас зам. танцювати: Як не заграв увесь ліс, як 
не стануть дерева гуляти, Бирч. II. 149. Скомо¬ 
рохи грали якусь, дику пісню, а вона гуляла — 
гуляла — гуляла, ІЬ. 133, — Гуляти в що: Гуляли 

в ящура, Гр. 91. Настане май, — в онуки грай, 
Свідн. 21. Тулятися (а не гуляти л/.) чим: Діти 
гулялися лялькою. 

Гураґан г. п. див. ураган. 
Гураґйнний г. п. див. ураган. 
Гусар, *ра з мад. Ьизяаг; в Г. гузар з п. Ьи- 

гаг, пм. Низаг, часом хусар. 
Гуси, гусей, гусям, гусьми; звичайно вжив, 

у мн.; рідко гусь ж. р , а не м. р. м.: Пливе біла 
гусь, Лук. 142. 

Гусий, гусячий і гусиний. 
Гуслйр, -ра, мн. -рі. 
Густй, гуду, гудбш, гудуть. 
Гуськом г. м., треба - оден по одному, 

ключем. 
Гуцул Сл. Жел. 166. Етн. Зб. VI. 168; на В. У. 

гуцул, гуцульський. 
Гюго Виктбр, Ни£0. 

ґ. 

Ґ. Вимовою звука г як /?, а не д українці займа¬ 
ють особливе становище серед слов’янського світу7. 
Можливо, що в праслов’янську добу українці й знали 
вимову д, але ще в добу до писаних пам’яток, до Х-го 
віку на Україні запанував ? — Ь. І це цікаве тим, що 
сусіди украївців — росіяне та поляки — вимовляють 
як раз навпаки, — у них г — д. Отже вимова г як ^ 
єсть паша споконвічна ознака, то відріжняе вас від 
інших народів. 

Але сусіди українців знали переважно ? = д і цю 
свою вимову почали потроху защіплювати й україн¬ 
цям ; від своїх суеідін, особливо від поляків, українці 
позичили дуже багато слів, а разом з тим і вимову 
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г = д. Вже в XIV віці виявилося, іцо українцям мало 
мати, тільки Г| — треба іце мати особливу букву, 
котра б віддавала польське д; і от з того часу в укра¬ 
їнськім письменстві й заводиться для цього кг, що 
було в нас аж до половини ХІХ-го віку; цікаво, що 
з початку з кг писали тільки польські та литовські 
власні назви, і робили це дуже рідко. 

Значно пізніше на Україні було заведено замість 
кг одного значка — ґ; чи не першим завів його вче¬ 
ний наш Мелетій Смотрицький в своїй граматиці 
1619 року, — форму букви він взяв з грецької азбуки, бо 
тоді греки так передавали свою теперішню у. Ця нова 
буква ґ приймалася дуже поволі, бо традиційно все 
писали кг або просто г, і тільки з 30-х років ХІХ-го 
століття почали в нас писати букву ґ вже більш по¬ 
слідовно. 

Грецьку у українці споконвіку вимовляли як Л, 
а не <7, — цеб-то вимовляли так, як і самі греки, бо 
греки своєї у ніколи не вимовляли за д\ лише римляне 
і ті народи, що повстали з римлян, чи приняли разом 
з церквою їхню культуру, вимовляли й вимовляють 
грецьку у за д. От тому всі грецькі слова з у ми, 
українці, споконвіку вимовляємо з Л, а не д, иор 
хоча б: ангол, Євангелія, гурок чи огірок, ігумен, ге- 
мон, паганий і т. п., або хресні ймення : Огій, Гаврило, 
Гарасим, Григор, Гнат і т. п. Коли б греки самі ви¬ 
мовляли у за д, то цю вимову вони прищепили б і нам, 
— а греків в X—XI віках постійно було багато на 
Україні. 

Чужі слова, що заходили до нас з інших країн, 
скажемо від німців, ми все українізували і чуже д ви¬ 
мовляли за /?, пор. хоча б: борг, боргувати, цегла, 
грабар, грабарка, гарбар, гарбарня, вагатися, вага, брага, 
ланцуг і т. п. 

Як було встаровину, так і тепер лишається на 

Україні, — звук ґ вважається тут виразно чужим зву¬ 
ком і вживається дуже рідко, лише в деяких чужих 
словах, що в ріжний час зайшли до нас в більшости 
через Польщу, напр.: ґава, ґалаґан, ґанджа, ґвалт, 
ґвинт, ґирлиґа, дзиґарі, ґлей, ґніт, ґой, ґонта (але: ко¬ 
зак Гонта), ґрати, ґринджоли, ґрис, ґрунт (і грунт), 
ҐУДЗ, ґудзик, ґулн, ґоральня, ґурґула, а також: ґе-ґе-ґе, 
ґеґати, ґедз, ґедзкатися, ґерґотати, дриґати, або (вимова) — 
велиґдень, іґ ньому, — оце майже й всі слова, що в ва- 
роді нашім почуємо з ґ. 

Часом буває, що чуже, малоприродне нам д нарід 
наш оминає тим, що вимовляє його як к; пор.: ґанок 
(з £ап£), друшляк (ЗигсЬксЬІа^) і т. п., як і ми ка¬ 
жемо: фиранка (з ІіігЬап^), ґатунок (егаїіипа;), кшталт 
(£Є8іаЧ) і т. п. 

Не те бачимо в Галичині; і тут споконвічна укра¬ 
їнська вимова свято оберігалася аж до ХІХ-го віку, 
але вже з цього віку Галичина в мові своїй підпала 
особливо великому впливові польському і завела й собі 
чужу нам вимову д. Про це Йосиф Левицький в своїй 
Іраматиці 1834 року пипге так: »Руський язик має 
також тверде ґ, відповідне польському д, і то тілько 
в чужих словах, які поляки переняли від німців і уді¬ 
лили тутешнім русинам« (»Записки Наукового Товар.« 
т. 114 ст. 107). В Галичині тепер чуже д звичайно 
передається через ґ. Грецьку у в Галичині передають 
також через ґ, що Йде цілком проти української спо¬ 
конвічної традиції і народиьої вимови. Правда, в Га¬ 
личині тепер помітно велике стремліиня знову верну¬ 
тися до свого традиційного письма; напр., В. ІЦурат 
в »Пі сні про Роланда« пише: Сарагосса 109, граф 
111, лотарингів 111, Ганелон 112, до Аквісграну 112 
І т. п. 

Інколи можна почути, ніби українці на В. У. не 
вживають послідовно (як народи латинської культури) 
УКРАЇНСЬКИЙ стилістичний словник. 7 
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г і і тільки з московського впливу; думати так можуть 
лише люде, що не знають історії нашої культури і плу¬ 
тають грецьке з латинським. Вимова г як & єсть наша 
характерна споконвічна ознака, руйнувати яку було б 
непотрібним нехтуванням своєї старої культури. Окре- 
мішности рідної мови мусимо збільшувати, а не кидати 
й те, що маємо. 

Ґабінет г. п., див. кабинет. 
Ґазда, ґаздиня, ґаздівство, ґаздувати (з мад. 

§а2(іа — господар) — постійно вживані в Г. слова; 
на В. У. зовсім не відомі, тут — господар, ха¬ 
зяїн, хазяйство, господарство, господарювати. 

Ґвалт, ґвалтувати (з сер. г. нм. §\уа1і); в Г. 
ґвавт, ґвавтувати. Кричати ґвалт, в Г. кричати 
ґвалту. 

Ґваранція, ґварантувати г. п. див. гарантія. 
Ґвер ?. нм.\ на В. У. рушниця, давне рВчници. 
Ґвинт, з Гвинта, або гвинт, з сер. г. нм. £е\\чп(ї. 
Ґенеза г. н. див. генезис. 
Ґете див. Гете. 
Ґімназіум п. див. гимназія. 
Ґімназіяст див. гимназист. 
Ґлядіятор див. гладіатор. 
Ґніт, ґнбт.у; в Г. кпіт з п. кпоі 
Ґранат див. граната. 
Ґрати, р. мя. ґрат, а не крати, з нм. £егаі; 

ґратований. 
Ґратулювати див. гратулювати. 
Ґреміяльний г. п, лат., простіше —- загальний, 

разом, вкупі. 
Ґрунт або грунт, з нм. О гипсі; мн. ґрунтк, 

рідше — ґрунти. Ґрунт, земля, а не пбмва м. 
Ґудз, 3 ґудза І ґудзь, Ґудзя; П. £112. 
Ґудзик див. гузик. 

д. 
Д приіменник з а. к, ік, часто вживаний 

в зах.-укр. говорах: Ватага бундючно д’ церкві 
наближалась, Фр. З в. 147. Це д повстало так: 
давне кік мьм'к дало: к мені — т мені — д мені; 
див. ід. Не писати апострофа по д, бо це д 
повстало не з до, а з кгк. На В. У. це д не знане. 

Да м., треба та: батько та мати; давне т<ц 
напр. в Іпат. Літ. під 6795 р.: Йди та стрлди. 

Давання, в Г. даване. 
Давати, даю, даєш; даваний; мц. даваю, да¬ 

вався, Оминати вирази з дався, дасться, часті 
в Гал., — це п., напр.: Дався чути голос з неба, 
Руд. 57, — треба: почули; Уряд не дасться до 
того наклонити, „Укр. Гол.“ № 194, ліпше б: уряд 
до того не нахилять. Це явище дасться вияснити 
Тимч. ЗО, ліпше б: можна вияснити. 

Давнина і давнина. 
Давній, -ня, -не; в Г. давний; давне було 

длвьмїй і длвкнмн. З давен. 
Давніше — колись, перед тим; не вживати 

в цім значінні слова раніше: Давніше я все вста¬ 
вав раніше, а тепер спізнююсь. 

Давнішній, часом давняшній; в Г. дйвнішний. 
Дак лщ., треба — так, та. 
Далеко від кого-чого: Жили далеко від Си¬ 

вашів, Гр. 39. 
Далечиня, з далечині ж. р.; або далечінь, да- 

лечені (і далечіні). 
Далі, а не далій; давні ддлк і ддл'кй. 
Даль а. ж. р., ліпше — далечінь, далеч, да¬ 

лекість, далечиня. 
Дальше кроком, а не на крок м. чи о крок п. 
Дамаський, в Г. дамасценський п. 
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Дамоклів меч; в Г. меч Дамокляса м. 
Донський, нм. (1апі8сЬ, англ. сіапісЬ; часом 

і датський м.; дунський - це з п. 
Дайте не відмінюється; вживається і форма 

Дант, тоді відмінюється: Данта, Дантові, Дантом. 
В Г. відмінюється з п.: Дантого, Дантому, Дантим. 

Дар, дару, мн. дари, дарів. 
Дарданели, з Дарданел або з Дарданелів. 
Даремно, в Г. даремне а. 
Дармування, в Г. дармбвання. 
Даром а. г.: Земля не даром родить, Леп. 

З гл. 122. На В. У. — даремно, д&рмо, дурно, так, 
безплатно, без плати. 

Дарувати кому що, часом — дарувати чого; 
дарую; дарбваний. 

Дасться див. давати. 
Даа>ан, Дддінтк; в Г. Датан п. 
Дати, дам, даси, дамо, дасте, дадуть, дала, 

дало, дали; зах.-укр. дала, дйло, дали. Зам. даси 
в зах.-укр. часто даги, а на Волині дасйш. 

Датований, а не датирований м. 
Дах, на даху або на дасі. 
Дбати про кого-що або за кого-що, часом на 

кого-що або чим: Усяке про свою шкуру дбає, 
Кул. 306. Не про себе дбаємо, а про громаду, 
Гр. 84. Дбав за книги, Гр. 35. Піди в рай, то й 
дровами дбай, Ном. № 200. Дівці треба й на руш¬ 
ники дбати, Лев. — В Г. дбати о кого-що а. п. 

Два, двох, двом, двома; а не двоїх, двоїм, 
двума м. 

Два, три і чотири вимагають по собі в м. р. 
іменника на -г*, а не на -а м.: два воли, три 
столи, чотири бики (а не два вола, три стола, 
чотири бика Див. дві. 

Двадцять, р. двадцяти або двадцятьбх, д. 

двадцятьом, ор. двадцятьма: давнє д'квддесАТ'ь, 
-ть, дклдцдть. В Г. двайцять, двацять. Перено¬ 
сити : два-дцять. 

Двадцятилітній або двадцятилітній. 
Дванадцять, відмінюється як двадцять; д*кка- 

иддєсатк. В Г. дванайцять або дванацять. Пере¬ 
носити: два-на-дцять. 

Двери або форма двійного числа двері; две¬ 
рей, дверям, дверима, на дверах; мц. дверім, 
двермй, на дверіх чи на дверех. В однині двер 
м. не вживається; давнє дкьрь. 

Дверці, з дверців, часом: без дверець. 
Двйгати, двигнути (в Г. двиг&ти, двигнути), 

двигнутий і двигнений. Двйгатель, в Г. двигатель. 
Двина, а не Двйпа п. 
Дві, три і чотири вимагають по собі іменника 

в ж. та сер. роді двійного числа на -і, а не на 
-и: дві корові, три козг, чотири верб і, дві словг, 
три відрг, чотири вікнг (а не — дві корови, три 
кози, чотири верби, два слова, три відра, чотири 
вікна). 

Двійка, р. мн. двійок. 
Двір, з двбру або з двора, по двору або по дворі. 
Двірець, двірця, а не дворець а. Двірець — 

це двір або палац: Стань, матінко, край двірця, — 
іде твоя дочка до вінця, Метл. 173. В Г. з п. дві¬ 
рець — це вокзал, і це значіння поширилося вже 
й по В. У. 

Двірня, а не дворпя а. 
Двісті, з д'кк’к гкт’к, дігкс’гк: Гей, у Луць¬ 

ку. славнім місті, там зійшлось не сто, не двісті, 
Гр. В Г. двіста. Звичайно не відмінюється, або 
р. в. двохсот. 

Двічи, рідше двійчи; мц. двічі, двійчі; давнє 
двойчн* 
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Двоє визначав дві особі чи дві річі однако¬ 
вих: двоє дітей, двоє дверей. Обоє — це одне 
і друге, иіегцие, — той і другий, такий і такий: 
Вони обоє (чоловік і жінка) п’ють. 

Дволйчний г. п. .ч.; на В. У. лукавий, нещирий. 
Дворець див. двірець. 
Двоскладовий Тимч. 44. 56, або двускладовий 

Тимч. 13. 
Двотижневий, а не двотижньовий. 
Двоюрідній, -ня, -не, рідше — двоюрідний. 
Двоякий а. г. м.; на В. У. двійний, подвійний, 

подвійно. 
Двуденний Тимч. 89. 
Де часто вживається в Г. з п. зам. кудй: Де 

се ви мене завезли, Хотк. 8. Де ті прийдуть, там 
вже добра не ждати, Щур. Рол. 97, — все п. На 
В. У. лише куди: Куди кінь з копитом, туди жаба 
з хвостом, Ном. № 2547. Куди ти йдеш (а не — 
де ти йдеш п.). 

Дебати, дебатів; в Г. дебйта п. 
Дебатувати, а не дебатирувати м. пм. 
Дебрь, з дббрі ж. р.: І дебрь — пустиня непо- 

лита прокинеться, Шевч. Давнє дєврь Ж. р,: дєкрц 
велика Паломн. Данила. Але частіше вжив, лише 
в мн., в одн. рідко. В Г. дббра, з п. сІеЬга, сІеЬгга: 
Кожда дебра ваша стане за тисячу вояків, Фр. 
3. Б. 85. 

Дебют, дебютант, дебютувати, з фр. сІеЬиі, сіб- 
Ьиіагїї, беЬиіег. 

Дебютувати, а не дебютирувати м. пм, 
Девйз м. р. з фр. беуі8е; в Г. девіза ж. р. 

з п. іе\утг. 
Дев’ятилітній, -ня, -не, а не -ний. 
Дев’ять, р. в. дев’яти або дев’ятьбх, д. в. де¬ 

в’яти і дев’ятьбм, ор. в. дев’ятьма. 

Дев’ятдесят або дев’ятьдесят, давне дєкаті»- 
аєсатк, — часто вживана в зах.-укр. форма. На 
В. У. частіше кажуть дев'яносто, — це теж давня 
форма, дєваносто, — колись рахували не тільки 
на сотні, а й на дев'яносто. Ця остання форма 
в Г. тепер не вжив., хоч вдавнину її знали тут, 
напр. в Грамоті 1398 р. старости Галицького й 
Снятинського Бенка, писаній в Коломиї, читаємо: 
ДЄКАНОСТО ЛІГ. 

Дев’ятнадцять, відмінюється як дев’ять; давне 
дбНАтьнлд6сать» В Г, девятьнайцять. Перено¬ 
сити: де-в’ять-на-дцять. 

Дев’ятсот або дев’ятьсот, звичайно не відмі¬ 
нюється, або має лише один р. в. — дев’ятисбт. 

Деготь див. діготь. 
Дезертйр, а не дезептир пар, 
Дезертувати, а не дезертирувати м, пм, 
Дєзинфєкція; дезинфектувати, з фр. йеєіп- 

Гесіег, а не дезинфицирувати м, пм, 
Декамерон, в Г. декамерон. 
Декан, декана, з лат. сіесаїшє; в Г. дбкан п. 
Деканат, з деканату, лат. сіесапаїив; в Г. де¬ 

канат п. 
Декілька, декількбх, декількбм, декількома; 

в Г. декільки. 
Декокт, декохт, з лат. сіесбсішп, нм. бог Песокі. 

В Г. декокт п. 
Декотрий, в Г. декбтрий. 
Декрет, декрету, з лат. сіесгеіит, нм. сіає 

БесічЧ; мн. декрбти. В Г. з п, дбкрет, мн. де- 
крбта. 

Делегат, з лат. (Ісіе^аіиз; в Г. делєґат п, 
Дєльфк, з Дельф. 
Демарш, демаршу м. р., відмінюється; в Г. 

часом з га, с. р. і не відмінюється. 
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Демолювати г. п. лат.; на В. У. не вжив., 
тут — понищити, поруйнувати. . 

Деморалізуюче, в Г. леморалізуючо. 
Де-не де, а. де-не-где, мц. де-нб-де. 
Денний і дневний; на В. У. лише дбнний, 

в Г. і дневний. 
Денний порядок — це злий переклад нім. 

Та£Є80ічіпип£, треба б: порядок нарад, черга 
справ нарад, порядок наради (бо іа^члі — радити). 

Денник, денникар г., на В. У. часопис, ґазета, 
літерат, ґазетяий працьовнйк; але денник і ден¬ 
ника/) по будові своїй цілком укр. 

День, р. в. дня (звідсі: сьогодня) або а. дні 
(звідсі: сьогодні), р. мн. день або днів. Давне 
дьнь, р. в. дьне або дкни. Грінченко в „Під тих. 
в.“ все пише арх.: другого дні 69. 77. 161. 171. 
213. 220. 221; Проминуло кілька день 87, Днів 
через кільки 145; див. сьогодня. День сьогодняш- 
ній і день нинішній — однакові вирази, бо нині — 

це сьогодня. Цими днями, а не: на цих днях м. 
Департамент, мн. департаменти, а не -мента п. 
Депо звичайно в літ. мові не відмінюється; 

в Г. часом відмінюють: з депа, перед депом. 
Депутйт г. п. пм.; на В. У. не вжив., тут — 

пайбк, додаток до утримання, а депутат — тільки 
посол. 

Деревляний або дерев’яний; перша форма ча¬ 
стіша в Г., друга — на В. У. 

Дерево, мн. дербва, дербв. В зах.-укр. часто 
на дрова кажуть дерево (лемк. дербво), — це а. п. 
Див. дрова. 

Дерен, в Г. дерен. 
Держава, мц. а. держава. 
Держално, р. мн. держален. 
Держання, в Г. дбржане. 

Держати, держу, дбржиш, держать {мц. дер¬ 
жить), держучи і держачи; в Г. держйш, -жать. 
Держати міру п. им., ліпше — мати міру, захо¬ 
вувати міру, бути поміркованим. 

Держатися кого-чого або з а кого-що. Держа¬ 
лися багатирської купи. Гріпч. 28. За комін дер- 
жучися, іЬ. 822. 

Дерти; вже в старовину було драти, дер*, 
звідсі пішли сх.-укр. і літер, форми: деру, дереш, 
дере, деремо, дерете, деруть. Було й дкратн, дкрл, 
звідки пішли зах.-укр. форми: дру, дреш, дре, 
дремо, дрете, друть; життя останніх форм підтри¬ 
мують також і подібні п. форми. 

Десерт, з десерту; пор, нм. Везвегі, італ. без. 
8ЄГІ, англ, ЙЄ88ЄГІ, так і болг., чс., м., — скрізь 
єсть т в кінці слова. В Г. десер з п. бе8ег за фр. 
ЙЄ88ЄГІ, 

Десна, десенський, а не Десна п. 
Деспот або деспбт, з гр. дєалбг'цс,; а не дес¬ 

пота п. 
Деспотизм,^ -зму; в Г. деспбтизм п. 
Десятилітній або десятилітній, часом десяти¬ 

літній. 
Десятиліття, часом десятоліття. 
Десять, р. в. десяти чи десятьбх, д. в. десяти 

чи десятьбм, ор. в. десятьма. 
Деталь ж. р., рідше детайль, з фр. йеіаіі (ви¬ 

мова близька до детамль і деталь). 
Детальний, рідше детайльний, в Г. детайліч- 

ний п. Продаж гуртовий або часткбвий, в Г. де- 
тайлічний п. 

Дєфєкт, з дефекту, а не дефект п.; мн. де¬ 
фекти, а не дефект а п. 

Дєфинитйвний г. п. лат. ; на В. У. мало вжив., 
частіше — остаточний. 
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ДвФравдація г. п. лат.; на В. У. не вжив., 
тут — спроневірення, обмана, крадіж, фальш. 

Дехто і дбщо, коли їх вжито з приіменником, 
приймають приіменника частіш по де: де на що, 
де про що, де за кого, де про кого. Поговоримо 
де про що, Кул. 131. Погомоніли де про що і роз’¬ 
їхались, Гр. Сл. І. 374. Коли дехто підмет, то при¬ 
судок може бути і в множині: Схилилась грома¬ 
да, і плакали дехто, Млр. л. сб. 51. 

Децидувати г. п. лат.; на В. У. не вжив., 
тут — постановити, вирішити. 

Децйзія г. п. лат.; на В. У. не вжив., тут — 
ухвала, постанбва, рішення. Повізьметься деци- 
зію г. п. — буде ухвалено, ухвалять, вирішать. 

Дешевий, дешевший, часом дешевіший. 
Дещо в Г. часто вжив. зам. трохи: Шапка 

похожа дещо на російську, Чайк. Ол. 4. Див. 
трохи. 

Джерело, в Г. жерело а.; р. мн. джерел. 
Джінгісхан гна В. У. Чингис-хан, нм. ТвсЬіп- 

&І8*СЬап. 
Джума г. п. див. чума. 
Джура див. чура. 
Дзвіниця, а. дзвіннйця чи дзвониця, дзвонниця. 
Дзвінок, дзвінкй; а. звонок. 
Дзвонар, дзвонаря, мн. -рі. 
Дзвонйти, дзвоню, дзвбниш, дзвбнять (мц. 

дзвонють); зах.-укр. звонити, звоню. 
Дзеркало: Глянула в дзеркало, Свідн. 14. В Г. 

зеркало а. Давне змьцдло, зєрцало. 
Дзиґарі, дзиґарів, але частіш — годинник; не 

вживати дзнґарок п. чи часи м. 
Дзюбати, рідко дзьббйти: Три голуби пшени¬ 

цю дзюбають, Чуб. III. 417. 
Дзюрчати, дзюрчання, рідко джурчати: Дзюр- 

чить-біжить криниченька, Кул. Досв. 157. Дзюр¬ 
чання води, Коц. 60. В Г. журч&ти, джурчати. 

Дйбати, дйблю і дйбаю. 
Диван — це канапа, софка; в Г. з п. дйван — 

це килим. 
Диверсія, з фр. сИуєгзіоп ; в Г. диверзія нм. 
Дивйтися, дивлюсь, дйвишся, дйвляться (а не 

дивлються), дйвлячись. Дивитися на кого-що, ча¬ 
сом в що: Дивйлась йому в слід, Гр. 130. В Г. 
часто див. за ким-чим: Хлопці дивились за нею 
і міркували, куди вона піде, Чайк. На ух. 37. — 
На В. У. дивитися за ким — це доглядати, пиль¬ 
нувати: Я піду до міста, а ти дивися за дити¬ 
ною. — Диви (на В. У. дивись) ґеоґрафічну тер- 
мінольоґію, „Л. Н. В.“ 1923 кн. 10 ст, 186. — Ви¬ 
раз : не дивлячись на те що — це з м. „не смотря 
на то, что“, треба: без огляду на, не вважаючи 
на, дарма що. 

Дивний, -на, в Г. дйвнйй або дйвній. 
Дивуватися кому-чому, з кого-чого, на що: 

Дивувались його розумови, Чайк. На ух. 49. Довго- 
довго дивувались на її уроду, Шевч. 

Дйжур г. з п. бууцг; на В. У. дижурство, 
рідке; частіш — варта, вартування. 

Дикар, дикаря. 
Дйкий, дикіший, а не дйкший. 
Диктування — сама чинність; диктант — ма- 

теріял, що має бути подиктованим; диктат — ма- 
теріял вже подиктований; диктбвкаль Часто зам. 
диктування, диктант кажуть диктат. Писати за 
диктуванням або під диктування. 

Дил ема, з гр. біЯєрра, а не ділемат п. 
Дилижанс, з фр. (Ші^епсе. 
Димар, димаря. 
Диміївка, диміївський. 
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Дипломат; п. дипломата. 
Диригент, з лат. £ігі£оїіілі8 через п. (Іугу^іепі:; 

але на В. У. частіше регент з лат. через фр. 
ге^епі, або дирижер з фр. 

Диригувати, а не дирижирувати м, нм. 
Дискант, дисканта, а не дишкант пм. 
Дискусія над чим, а не по чому м. 
Дйспут м. р. з фр. сіівриіе; в Г. диепута ж. р. 

а П; сіувриіа. 
Дитина, мц. дітйна або детйна; давне було 

дитина і дитина* 
Дитй, дитяти, дитяті, дитям (а не дитятем); мн. 

діти; давне дити і д'ктм (звідсі мц. дітя). Див. діти. 
Дитячий, рідко дитинний: Згадали забавки 

дитячі М. В. II. 179. В Г. дитинячий або дітбчий: 
Дітбчий сміх, Леп. З гл. 143. 

ДиФервнційл, з -ЦІЯЛу. 

Дйхати, дишу, дйшеш, дишуть, діішучи; та¬ 
кож : дихаю, дйхаеш, дйхають ; дйхав, дихала, а не 
дишав, дипіала м.; прик. сп.: диши, диш і ди¬ 
хай; дишучи і дйхаючи. 

Дйшель м. р., з дл. нм. сіІ88е1 (не з сучасного 
БеівсЬеІ!), а не дишло м. 

Диявол, діявол, а не діавол а. 
Ді, давня приставка до перед дієсловами, 

що роспочпнаються з двох приголосних, між 
ЯКИМИ КОЛИСЬ був глухий ГОЛОСНИЙ 'К чи К, в зах.- 
укр. говорах постійно і послідовно переходить на 
ді: дібрати, дігнати, діждати, дізнати, дійти, ді¬ 
ставати, діткнутися і т. п., навіть дізволити і т. п. 
Але на В. У. таке до ще не перейшло (перейде!) 
на ді, тому тут маємо: добрати, догнати, дождати, 
дозволити, дознати, дойти, доставати, доткнутися 
і т. п.; процес зміни до на ді в сх.-укр. вже по¬ 
чався: діждати, дійти і т. п. 

Ді, приім., часом вжив, в Г. зам. до (див. ді): 
Поїхали пани ді Львова, Фр. З в. 122. На В. У. 
такого ді з до не знають. 

Діброва, рідше — дуброва; давне д&Брдвл, 
ДЖБрОВЛ. 

Дівочий, рідше — дівбцький. 
Дівчина, рідше — дівчйна. 
Дівчур, дівчура, мн. -рі. 
Діготь, дігтю, дігтем; форма: дьбготь — це м.\ 

давне — деготь або дбготь. Дьогтяр і смердить 
дігтем, Кул. 209. Бочки з дігтем, Кул. 85, дігтю 
87. Полтав. акти 1067 р.: догої’ 105, полнда 
млзница догтю 105. 

Дігтяр, дігтяра, мн. -рі. 
ДІД, кличн. в. діду! 
Дідо: Твій дідоу а мій покійний батько, Леп. 

З ж. 34. На В. У. форма дідо не відома, тут 
тільки дід. 

Діждати кого-чого: От коли ми дождались 
ласки, Кул. 

Діймати г.; на В. У. частіш дошкуляти, до¬ 
пікати. Діймаючо г., на В. У. -т—дошкульно, в’їдливо. 

Дійсно (з доДістно), а. дійсне. 
Дійтй, доходити до кого-чого: До серця ніщо 

мені не доходить, М. В. II. 12. В розумінні „до¬ 
сягнути44 частіш без приіменника: Дай тобі. Боже, 
щоб ти добра дійшла, Свідн. 14. 

Діл: Економічний діл (так зветься постійний 
відділ в газеті „Наш Пранор“ 1923 р.), — це п. 
сіяіаі; треба — відділ, частина. 

Ділати, ділаю, ділйбш а. зах.-укр., з давнього 
дНїлЛти* В сх.-у. не вжив., тут — робити, чи¬ 
нити. 

Діло, діла, мн. діла. Не вживати діло зам. 
твір, — це п. 



— 110 — - 111 - 

Дім, з дбму, а не дом а.; додбму, зах.-укр. 
домів а. 

Дін, з Дбну, а не Дон а. 
Дінець, Дінця, а не Донець а. 
Діонйс, в Г. Діониз п. 
Діонйсій, Діонйсія, Дїонйсїй, Аіогуоюд; в Г. 

Діонізий з п. Буопігу. 
Дірка, рідко діра; в Г. діра часте. Давне 

А*!’*1* . . 
Дірявий, або діравий; частіш — діркуватий. 
Дітвора, рідше — дітвора. 
Діти, діну, дінеш, дінь, діньмо, діньте. 
Діти, дітбй, дітям, дітьми, на дітях; мц. 

форми: дітім або дітьом, на дітіх або на дітьох. 
Дітйна мц. див. дитина. 
Дітоньки, дітоньок. 
Діточий г. див. дитячий. 
Діягноз, діагнозу м. р. з гр. ДісЕудоосд; в Г. 

діяґнбш ж. р. з п. фіа^пога. 
Діяграма ж. р. з гр, діауд&рііа; в Г. діяґрам 

м. р. з її. с^адгат. 
Діядема ж. р. з гр. діадгріа; в Г. діядєм м. р. 

з п. Діабет. 
Діалект, діялектйчний, а не діалект. 
Діямант, а не діамант чи діямент п.; алмаз 

з тюрк. 
Дійметер, діяметра. 
Для в укр. мові має досить широке значіннє; 

в рос. мові по має дуже широке значіння, чому 
у нас часто плутають для і по і з м. вживають 
по зам для :• Комисія для складання (а не по 
складанні) словника; Комитбт для збору грошей 
(а не по збору), Товариство для росповсюдження 
(а не по росп.) книжок і т. п. — Народня мова 
часто замінює для на на: на доказ, грядка на 

капусту, кадка па огірки, — цього варт частіш 
вжив, і в мові літер. — В Г. для часто вжив, 
зам. через, з причини, ргоріег, тому що: Ми для 
браку води здамось, Чайк. На ух. 67, — це а. 
на В. У. для такого значіння не має. — ГЦе в Г. 
для того вживають тоді, коли на В. У. скажуть 
тому, того: Стояв камяний стовп, у споду геть 
підмитий водою і для того тонший, Фр. 3. Б. 41. 

Дневний див. денний. 
Дневникар див. денник. 
Днесь а. г.\ па В. У. вже забуте, тут — сьо¬ 

годні. 
Днйна а.у часто вживане в Г.; на В. У. ча¬ 

стіше день, але вжив, й днина: Днина видалась 
чудова, Коц. 82. 

Дніпро м. р., а не Дніпер чи Дніпр: Плив 
Дніпро широкою полосою, Чайк. Від. 22. У Шев¬ 
ченка часта а. форма Дніпр, з Дн'кприк. 

Дністер, Дністра, а не Дністро чи Дністр а.: 
Дністер заглядає до хати, Чайк. Ол. 8. 

Дно, з дна, р. мн. ден. 
До кого-чого йти, піти, наближатися, бігти, 

говорити і т. п., — тут арх. к, ік в літер, мові не 
вжив, (але в народи, вжив.); див. д. — Дієслова 
з приставкою до часом можуть вживатися без 
приіменника до: дійти розуму, але коли треба 
точніще зазначити відношення дії до предмету, 
тоді вживаємо й приіменника: дійшов до розуму. 

Добйти, доб’ю, доб’єш, доб’є; в Г. дібю, дібєш, 
дібє/див. ДІ. 

Добйтися, добиватися кого-чого або до кого- 
чого: Багато погубив земляків, добиваючись того 
права, Кул. 396. Добився (= дійшов) він до раю, 
Чуб, І. 218, 

Добич або здббич ж. р.: Ми з тобою одну дб* 
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бич мали, Чуб. V. 962. Ділили поміж собою здо 
бич, Стор. М. Пр. 145. В Г. добйча. 

Добігти, зах.-укр. добічи а.; добіжу, добіжать. 
Добігти чого (дістати): Чи не сухоти добігла, Г. 
Барв. Добігти до чого (дістатися): Добігла до хати. 

Добірати, зах.-укр. добирати. Добірати спосо¬ 
бу: Всякого способу добірав, Гр. 31. 

Добіратися, добратися до кого-чого, рідко 
кого-чого. 

Добрий до кого-чого, часом на що. 
Добро, добра; мн. добра, дібр, а не добр. 
Добробут; в зах.-укр. часом добрббит а. 
Добровільно, а не добровольно а. 
Добродій — стара почесна назва осіб, що до¬ 

бро для народу роблять, Е^вдувтгд, клагод'ктелк. 
Але вже давно, особливо за останній час, почали 
вживати — часом без потреби — цеї почесної 
назви зам. слова пай, иь господинь. Не зловжи¬ 
вати цим словом! 

Добування, в Г. добуване. 
Добувати чого або що: Добув хліба, ножа, 

приятеля, але — Добув собі цілий хліб. 
Довговусий, довгоусий. 
Довголітній, -ня, -Нб; в Г. довголітний. Давне 

дл’кго/гкткнїй і -нкій. 
Довгенько, в Г. довгонько. 
Довгий, довший, пайдбвший. 
Доввстй, зах.-укр. довести, доводити до чого* 

рідко чого: До згуби довели, М. В. І. 72. Се чу¬ 
жа сторона, доведе сорома, Метл. 196. 

Довідатися про кого що, рідко — чого: Дові¬ 
далися про справу, Гр. 252. В Г. о чім або о що 
а. пі 

Довічний, рідко довічній. 
Довкола кого-чого: Довкола хати. 

Довкругй зах.-укр.; на В. У. частіш кругбм, 
навкруги. 

Доводити, доводжу, доводиш, доводять; в Г. 
доводити. 

Доволі чого: Мав собі корів доволі, Гр. 
Довший часто вжив, в Г. зам. дбвгий: Жили 

довший час в згоді, Е. 36. VI. 15, Від довшого 
часу, Р. К. 1921 Лі 9. На В. У. такого звороту 
нема, тут в цім розумінні — дбвгий. 

Догадка, а не догадка м. 
Догадуватися про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 
Доганяти, а не догоняти. 
Доглядати кого-чого: Доглядала робітниць, 

Коц. 61. Хто їх догляне, Гр. 258. Часом догл. за 
ким-чим: Доглянь за коровою. 

Догмат, а. догмат, мн. дбгмати, а не догмата п. 
Договір, -вбру, а не договор. 
Догоряти, в Г. догаряти п. В зах.-укр. часом 

догаряти — цікавити, допікати. 
Догосподарюватися до чого і чого. 
Додати, додала, -ло, -лй; в Г. додала, -дйло, 

-дали. Д. чого: Додати духа, д. води. 
Додатний г. п.; на В. У. — корисний, пожи- 

тбчний, пожаданий, позитивний, рішаючий. . 
Доде не відм.; в Г. з п. відмінюють: Додета, 

Додетови. 
Додержати, -ся чого: д. слова, умови. 
Додивлятися до кого-чого: До всього треба 

додивлятися, Гр. 254. 
Додлубуватися до кого-чого* 
Додолу, зах.-укр. долів а. Додолу верби гне 

високі, Шевч. 
Додому, зах.-укр. домів а. Див. долів. Пішов 

сам додому, Гр. 53. 
Додумуватися чого і до чого. 

УКРАЇНСЬКИЙ стилістичний словник. 8 
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Дож м. р., з півн. іт. сІ0£е м. р.; м. р. також 
в нм., фр., м. У раді й дожа часом переважить, 
Кул. От. 19. 

Доживати, -живу, -вбш, -вуть; зах.-укр. до- 
жию, дожнеш, дожиють. Доживати до чого або 
чого; Дожив до свята, доживу віку. 

Дожидати кого-чого: Дожидаб суду, Гр. 225. 
Москаля молодого в вишник дожидала, Шевч. 11. 

Дожидатися кого-чого: Дожидався вечері, 
Гр. 273. 

Дожинати чого і що, або до чого: Дожали 
жита. Ще копу дожинать пішла, Шевч. 

Дожйтися до чого або чого: До чого ми в тебе 
дожилися, Кул. 375. 

Дозволити, дозвблиш, дозволять, дозволяючи, 
дозвблений; дозволяти, дозволяю, дозволяють; 
в Г. дозволяти з п. (іог^аіас. Дозволити що, ча¬ 
сом на що. 

Дознати чого: Дав їм мудрости дознати, 
Шевч. 234. 

Дознатися чого, про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 
Доїздити до чого або чого: Не доїздячи до 

Києва, Кул. 3. Не доїздячи Солодьків, Свідн. 169. 
А вже я тобі доїду кінця, Ном. 3651. 

Доїти, дою, дбїш, дбять (а не дбють), прик. 
сш дій, дійте. Корови доїти. 

Доїхати див. доїздити. 
Дойтй до кого-чого, рідко а. кого-чого. 
Доказ чого і про що, а не о що а. п. 
Доказати, докажу, докажеш; в Г. докажу, до¬ 

кажеш. Док. чого: Чуда доказав. 
Доки, в Г. скорочується інколи в док. 

Докінчити, докінчати що: Чи твою роботу до- 
ісінчати, Кул. Досв. 137. В п. докінчати чого. 

Докладати чого (рідше—що): Доклав воза, Котл. 

Доконати чого: Доконав свого слова. 
Докоряти чим кому-чому, рідше кого-чого: До¬ 

корила кумі, Гр. 158. Став бурмистер їх докоряти, 
Кул. 360. 

Доктор, -ра, мн. докторі, а не доктора м.; ви¬ 
мова: дохтор. 

Документ, мн. документи, а не документа п. 
Доладній, -ня, -не; в Г. доладний. 
Долйна, вдолині — часте в зах.-укр. говорах 

в розумінні низ; в сх.-у. звичайно низ, внизу. 

Долйти чого або що: долий води, долий відро. 
Доложйти чого: доложи всіх сил. 
Долів зах.-укр., давне долокк; на В. У. до- 

дблу, долі, вниз, на землю. Додолу верби гне ви¬ 
сокі, Шевч. Лягло долі погідне море, Коц. 14. 

Долішній, -ня, -не; в Г. долігпний. 
Долото, рідше долотб, в Г. долото; р. мн. 

доліт, а не до лотів. 
Дольній, -ня, -не; а не дольний. 
Дома а., частіше вдбма. 
Домагання, в Г. домагане. 
Домагатися (а не домогатися) чого: Дом. волі. 
Домашній, -ня, -не; в Г. домашний; давні 

додіашкнїй і домаиікНкій. 
Доминувати, а не доминируватн м. им. 
Домів — дуже поширене в зах.-укр. говорах, 

з доллокк; на В. У. не вжив., тут — додому: 
Послі обід хотів іти додбму, Кул. 286. 

Домовйна або труна, в Г. трумиа п. Ляжу 
в чужу землю, в чужій домовині, ТІІевч. 34. 

Донець а., ліпше — Дінець, Дінця. 
Донеччина частіше, рідше — Донщина. 
Дон Кихот, донкихбтськпй; в Г. Дон Кишот, 

донкишбтський п, фр. 
Дообідній, -ня, -не, а не дообідний. 

* 
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Дооколйшній, -ня, -не, а не -ний. 
Допастися до кого-чого і кого-чого: Допався, 

як муха до меду, Ном. № 4836. 
Допевнятися чого: Він допевнятися розвбду 

буде, Кул. От. 9. 
Допектй, допечу, -чбш, -чуть; зах.-укр. до- 

печй а. 
Доперва а. г.; на В. У. — допіру, тільки, лише, 

оце тільки, тільки що; давне топрьво, топерко. 
Допильнувати кого-чого: Допильнуй діток 

моїх, Гр. Сл. І. 423. 
Допис, дбпису м. р.; а, допись ж. р. 
Дописка, а не дописка иг. 
Допйтуватися про кого-що або до кого-чого 

чи кого-чого: Допитався до багатого купця, Гр. 
II. 326. Скоро козак Насті допитався, „Зап, 0. 10. 
Р.“ І. 201. В Г. допитатися за ким,-чим п. або 
о кім-чім а. п. 

Допірати, зах.-укр. допирати. 
Допіру з то нерко, рідше — допіро; значить: 

тільки що, ось, а не лише п. Радий, наче допіро 
народився, Рудч. Сіс. II. 160. 

Допливстй до чого або чого. 
Доповнити, доповняти, допбвню, ДОПОВНИШ, 

доповнять, допбвнив, доповнила; в Г. доповнити, 
доповнила. 

Допомагати, а не допомога™. 
Допоминатися, дбпімнутися за ким-чим або 

о кім-чім г. з п. боротіпас ещ; на В. У. домага¬ 
тися, вимагати. Див. упоминатися. 

Допомога; вираз: „за допомогою* — це пе¬ 
реклад м. „при помощи“, „посредствомі)*; по укр. 
треба просто орудний відмінок: Брехнею (а не: 
за допомогою брехні) світ пройдеш, та назад не 
вернешся, Погов. 

Допомогтй, допоможу, -мбжеш, -мбжуть; зах.- 
укр. допомочй, допомбжу; допоміг, а не допомог. 

Доптати див. топтати. 
Допустйтися чого: доп. обману. 
Дорадник, а не дорадця п. 
Дорівняти, зах.-укр. п. дорівнати. Дорівнятися 

А° кого-чого, або кому-чому. Див. рівняти. В Г. 
зам. дорівнятися вжив, дорівнати п. 

Дорібок, з дорібку, а не доробок а. 
Дороблятися, дороблюсь; в Г. дороблятися п., 

дорбблюсь. Дороблятися до чого або чого: Доро¬ 
бився хліба. 

Дорога, р. мн. доріг, Коц. 14. 
Дорогйй, дорбжчий (вимова: дорощий); в Г. 

дорозший. Дорожчий сотнею, чи на сотню, а не 
о сотню п. 

Дорогобич, дорогббицькнй. 
Дорожнеча, доріжня; зах.-укр. часте дорожнб- 

та а. 
Дорожній, -ня, -не; в Г. дорожний. 
Дорожчати, дорожчав, дорожчають, а не до- 

роячіти, дорожіе. 
Доростати, в Г. доростати п. 
Доростати до чого або чого: Доріс до повних 

літ. Меншая сестра літ не доросла, Метл. 32. 
Досвід, з дбсвіду знаю, а не по досвіду м. 
Досвітки, з дбсвітків. 
Досвітній, -ня, -не; в Г. досвітний. 
Досить чого: Досить крови; в Г. досить. До¬ 

сить з прикметником чи прислівником ліпше за¬ 
міняти на оден прикметник чи прислівник змен¬ 
шеної форми: зам. досить багатий — багатбнький, 
досить часто — частенько. 

Досі; зах.-укр. дбси; походження: досєл'к — 
досель — досіль — досі. Див. відсі. 
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Доскочити до кого-чого, часом кого-чого: До¬ 
скочила до струмочка, Гр. 120. Вовк доскочив 
стада, Мак. Рев. 110. 

Дослівно, а не дословно. 
Дослід над чим, а не по чому м.: Дослід над 

мовою. 
Дослужйти, дослужйтися чого: Дослужу мі¬ 

сяця, Гр. Сл. І. 429. І чого ж ти дослужився, 
Леп. З ж. 10. 

Дослухатися до чого або чого: Дослухалася 
до кожного подиху, Гр. 314. Дослухуються тих 
пісень, Гр. 111. Дослухати кого: Дослухавши 
Нурлу, Коц. 18. 

Доста г. з дбстлдк; на В. У. дбсить: Мудрій 
голові досить дві слові, Ном. Лг 5912. 

Достати чого: риби, хліба; коли мова про 
окремий цілий предмет, тоді достати що: д. хліб, 
достать оцю рибу. 

Достатній, -ня, -не; в Г. достатний. 
Достачати, в Г. достарчати п. 
Достойний чого: Достойний слави і пошани, 

Щур. Рол. 4. 
Достойник, п. сіовіодпік; на В. У. частіше са¬ 

новник м., рідше — достойник. 
Достойність, достбйности, достбйністю; в Г. 

достойностию а. 
Достотній, -ня, -не; в Г. достотний. 
Доступйти, доступлю, доступиш, доступлять; 

в Г. доступлю. Доступити або доступитися — це 
добратися до когось: До панів не можно досту¬ 
питися, Гр. 29. В Г. доступити — досягти чо¬ 
гось, — це а. п. 

Досягти чого: Досягти свого, Гр, 291. До¬ 
сягти ціли, Тимч. 81. 

Дотепер г.; на В. У. дбсі, до цього часу. 

Дотеперішний г,; на В. У. попередній. 
Дотикатися чого: д. тіла, або до чого. 
Доторкнутися до чого або чого: Доторкнувся 

до рук, Гр. 184. Льоду не доторкнеться, Свідн. 
40. Доторкалася круглого рамени, Леп. З ж. 45. 

Дотйчних людей звільнено г. им.у ліпше: тих 
л. зв. Дотично г., на В. У. — що до. 

Дотримати чого: дотр. слова, умови, таємниці. 
Дотримав (зберіг) грушу аж до весни. 

Дохід, з дохбду, а не доход. 
Доходити до чого або чого: До серця ніщо 

мені не доходить, М. В. II. 12. Доходив (добувався) 
свого права. Доходити, дохбдив, дохбдила, дохб- 
дили; в Г. доходйти. Див. дійти. 

Дохти і дбхнути. 
Доцент, з лат. сіосепіив; в Г. дбцент п. 
Дочекатися кого-чого: д. долі. 
Дочка, дочкй, мн. дбчки, дочбк. 
Дошка, а пе дбска; р. мн. дощбк. Див. таблиця. 
Дошкулювати, дошкуляти, в Г. доскулювати. 
Дощ, дощу, р. мн. дощів. Дощ іде, в Г. паде 

і». Див. падати. 
Драб, з іт. ігаЬапіе через п. йгаЬ; на В. У. не 

вжив., тут — обірванець, голодранець, босяк. 
Драглі, драглів. 
Драгун, з нм. Бга^ип; в Г. драґон з п. сіга- 

£0п; р. мн. драгунів. 
Дражлйвии, а не дразливий. 
Дражнйти, -жню, дражниш, дражнять Коц. 32, 

а не дразнити. 
Драма, з гр. 6дйуа\ в Г. інколи драмат п. 
Дратва, р. мн. дратов; з сер. г. нм. йгаі 
Драти, дру див. дерти. 
Драча, не часто вжив., частіш — сварка, бійка. 
Древній, -ня, -не, а не древний; давне дрєвкніи. 
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Дрижакй, дрижаків. 
Дрижання, з дртчжаниіе. 
Дрижати, дрижу, дрижиш, дрижйть, з дав¬ 

нього дрижати (річ правильно дав тут рщ а не 
рі); мц. дріжати, дріжу (бо р довго було в нас 
м’ягким). Зах.-укр. дрожати, дрожу, дрожать. 

Дримлйвці, дримлйвець. 
Дріб, дрббу м. р., а не ж. р. а. м. 
Дрібненький, в Г, дрібонький. 
Дрібнісінький, дрібнесенький, в Г. дрібнїський, 

дріббсенький. 
Дрібушечки, дрібушечок. 
Дріб’язок, дріб’язкбвий. 
Дріжджі, дріжджів, на дріжджах; а. дрбжджі; 

мц. дріжчі, на дріжджох. 
Дрімати, дрімливий, дрімучий; давне дрі¬ 

мати і дрелгати. 
Дріт, дрбту Коц. 54, з нм. БгаНі; дротяний. 
Дрова, а не дрова м., р. мн. дров; дрівця, 

дрівець; давне др^ка. В зах.-укр. часто зам. 
дрова кажуть дерево, — це а. п. 

Дрож а. г.; на В. У. дрижаки, дрижання. 
Дротяний, дротяр, -ра, мн. -рі. 
Дрохва, а не драхва м., р. мн. дрбхов. 
АРУ*", мн. друзі а. або друга. 
Другий — це числівник вторий, несишіиз: 

Другого енна діждала собі, Гр. І. 447. Не вживати 
другий зам. інший: Він тут собі другий (треба: 
інший), ніж у нашому селі, Кв. II. 296. 

Дружній, -ня, • не, давне лпВжкнїй ; в Г. дружний. 
Дружність, -ности, дружністю, в Г. -ностею. 
Друкар, -ря, мн. рі. 
Друкування, в Г. друкбване. 
Дручок, дручка, друк; мц. дрючбк, дрюк. 
Дуб, на дубі; стати дуба. 

Дубельтовий г. п., ліпше — подвійний. 
Дубно, лубенський. 
Дудніти г. п.; на В. У. торохтіти, гуркотіти. 
Дуже малий, дуже тонкий, а не замалий, за¬ 

тонкий г. п. Див. забагатий. 
Дужий, дужчий (вимова: дутий), дужче; в Г. 

дужший. Не вживати слова дужий (значіння: 
здоровий, сильний) зам. велйкий, це п. 

Дужчати Коц. 6 (вимова: дущати), в Г. дуж- 
шати. 

Думати, думаю, в Г. часто думати, думаю. 
Думати про кого-що, в Г. о кім-чім а. п.: Як ви 
про це думавте, Гр. 92. 

Думна про кого іцо, в Г. о кім-чім а. п.\ 
Думка про те, Гр. 126. На мою думку, Гр. 133, 
а не після моєї думки г. чи по моїй думці м. 

ДУРт ДУРУ м. р., а не ж. р. а. м.: Дур напав, 
Гр. Сл. І. 456. 

Дурень, дурня, а не дурак м. 
Дурйти, дурю, дуриш, дурять (а не ду- 

рють мц.). 
ДУрощі, дурощів. 
Дусйти зах.-укр. з п. йивіс; на В. У. тільки 

душити. Недоляшки душили Україну, Кул. 89. 
ДУти, дму, дмеш, дмуть. 
ДуФати кому г., з п. йиїас, треба — надіятися, 

покладати надію на, вповати а. Див. уфати. 
Дух, духа, в дусі, мн. духи, духів. Скріпи¬ 

тися на дусі. 
Душйти, душу, душиш, душать; зах.-укр. ду¬ 

сйти. Див. дусити. 
Душогуб, а не душегуб. 
Дьоготь див. діготь. 
Дюжина див. тузін. 
ДюсельдорФ, з -дорфу. 
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Дядько, дядьо; в Г. дзядзьо з ». (ігіайгіо. 
Див. вуй, стрий. 

Дякувати кому, а не кого м.: Дякую вам (а не 
вас м.). Не мені дякуй, дякуй Богові, Кул. 23. 
Дякуємо тобі, іЬ. 141. 

Дякуючи у нас часто вживають як м. „благо- 
даря“ (а це з нм. йапк), треба: через. Слово дя¬ 
куючи можна вживати в скорочених причинових 
реченнях лише тоді, коли справді єсть за що дя¬ 
кувати, напр.: Дякуючи Богові я таки видужав. 
Але не треба казати: Дякуючи дитині моя хата 
згоріла, — це м. „благодаря“, треба: через ди¬ 
тину (і в рос. мові в таких випадках не вжив, 
„благодаря", бо нема за що дякувати). 

В. 

Е початкове в чужих словах звичайно укра¬ 
їнізуємо на є. Див. § 4 в моїй „Наглядній та¬ 
блиці милозвучности укр. мови". 

Евакувати, а не евакуїрувати ям. м. 
Евентуальний, евентуальність, евентуально г. 

п. нм.; на В. У. це слово зовсім невживане, тут — 
можливий, можлйвість, можливо, на всякий ви¬ 
падок, або. Фр. еуепіиеі, нм. еуепШеІІ. 

Еврот річка, в Г. Еврбтас п. 
Егоїст, а не егоїста п. 
Едйкт, з едикту; мн. едйкти, а не едикта п. 
Екзамен, в Г. еґзамін з ті. е^гатіп; мн. екза¬ 

мени, а не екзамени п. 
Екземпляр лат., в Г. еґземпляр п. 
Екипаж з фр. ециіра^е, так болг., срб., м.; 

в Г. еквіпаж за п. ек\уіра£. 
Екипувати (а не екипірувати м. 7ш.) з фр. 

&}ііірег, так болг., срб., м.; в Г. еквгпувати, з п. 
екшро\уас. 

Екскурсія, в Г. екскурсія нм.; з лат. ехсигвіо. 
Ексмісія г. п.у ліпше — виселення. 
Експансйвний, в Г. експанзивний нм.; фр. 

ехрапвії, -зіує. 
Експеримент м. р., мн. -нти, а не -нта п. 
Експльодувати г. п.; на В. У, не вжив.; тут — 

вибухати; так само зам. експльбзія г. п. — вйбух. 
Експозе с. р. і не відмінюється. 
Екстаз м. р. з фр. ехіаве, в Г. екстаза ж. р. 

з п. еквіаяа. 
Екстенсйвний фр., в Г. екстензйвний п. 
Екстракт м. р., мн. -кти, а не -кта п. 
Ексцес м. р., мн. ексцбси, а не -са п. 
Елйда, ел&дський. 
Елемент м. р., мн. елементи, а не елембнта п. 
Еліпс м. р., рідше — еліпсис; в Г. еліпса 

з ».; гр. ІЛЛєіЦпо. 
Емаль м. р. або ж. р. з фр. ешаіі; в Г. емалія 

за п. ешаЦа. 
Емблема ж. р. з гр. ; в Г. емблем м. р. 

за п. етЬІеш. 
Емигрувати, а не емигрирувати м. нм. 
Емульсія, в Г. емульзія нм., лат. ешиївіо. 
Енеіда, а не Енеіда. 
Енергійний, а не енергічний м. 
ЕпиграмаїмЖіїир. з гр. іліударра; в Г. епі/рам 

м. р. за п. ері£гат. 
Епйтет м. р., мн. епйтети, а не епитета п. 
Епоха, ІІЗІІІіірліІ^яоот, а не епбка п. 
Еспанія г. див. Іспанія. 
Еспанський г. див. іспанський. 
Есхйл, з гр. АіохуЛод; в Г. АйсхІЛЬ 3 п. 

ДІвсЬіІ; фр. ЕвсЬуІ, нм. АевсЬуІов, англ. АевсЬуІив. 
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Ет&т г. п. фр.', на В. У. штат з нм. 81ааЬ. 
Етатовий г. п. фр.-, на В. У. штйтпий з нм. 

віааШсЬ. 
Е'тер г. див. ефйр. 
Етикет м. р. з фр. еіЦиеііе; в Г. етикета ж. р. 

з п. еіукіеіа (а це з іт. еііскеїіа). 
Етюд м. р. з фр. еіийе; в Г. етюда з п. еііисіа. 
Ефєс, "бфестк, гр. *Е(рєоо$\ в Г. Ефбз з п. 

Еїег. 
Ефєктний, в Г. ефектбвний п. 
ЕФйр, ефііру з наше давне єднр^; 

в Г. етер з п. еїег. Див. и та ф. 
ЕФйрний, а не етерйчний, п. еіегусгпу. 
Е'хо мало вжив.; звичайно — лун&. 

в* 

Є, єсть, а також і суть, в укр. мові, як звязка 
при зложенім присудкові, постійно опускається: 
батько добрий, війська готові; в Г. часто не 
опускається: батько єсть добрий, — це а. п. Сам 
присудок в укр. мові частіш ставиться в називнім 
відмінкові, а в оруднім не часто, — при дієслові 
в минулім часі: Відень — столиця, Суддею був 
ведмідь. В Г. частіш орудний: Відень столи¬ 
цею, — це п. 

Є'ва, в Г. Ева п. 
Євангелйст м. р.; а не бвангелйста п. 
Євангелія ж. р. і Євангеліє с. р. а.; в Г. Еван- 

гбліє п.; з гр. то ЕуаууеХюг, 46ігангбдніе. В XVI 
і XVII в. в укр. богословській літературі дуже 
часто це слово в ж. р.: ’бкангвлїа. 

Євген, Євгбній; в Г. Евґен. 
Європа; в Г. Еврбпа. 

Європейський; в Г. європейський. 
Євсевій, ЧІгсекїй, гр. Едо£рю$\ в Г. Евзббій 

З П. Е\¥2еЬІИ32. 
Єгйпет, єгйпетський, в Г. Егйпет, єгипетський. 
Єгйптянин, мн. єгйптяне, в Г. єгиптянин, ЄГИ¬ 

ПТЯНИ. Давнє впгііТАнин'к. 
Єго г. а.; на В. У. його; див. він. 
Єґомосць г. п.; на В. У. — свящбнник, пан¬ 

отець; м. батюшка. 
Єден мц., треба — одйн. 
Є'дністю; в Г. єдностию а. 
Є'зус Марія — так постійно говорять з п. в Г. 

при здивованні; на В. У. — Гбсподи Ббже, Мати 
Ббжа! 

Єї г. а.; на В. У. — її, див. він. 
Єму г. а.\ на В. У. — йому, див. він. 
Є'нчий мщ., треба — інший. 
Єпархія, в Г. єпархія. 
Єпархіяльний, в Г. епархіяльний, 
Єпйскоп, в Г. епіскоп або біскуп п. 
Єпитрахйль м. р,, арх. епитрахйль ж. р. Див. 

патрахиль. 
Єретик, -ка, в Г. єретик; гр. аідєихбд, 

ерЄТІКК. 

„ Єрихон, Єрихбну, в Г. Ерйхон, Ерйхо з п.; 
Ієрїуинн* *Іеді%(Ь, лат. Зегісію. 

Єрусалим, з Єрусалйму, нар.Русалим, в Г. Єру- 
залим з п. Егигаїет; гр. ЧєдоуваЦу, ІєрВса- 
днлгк. 

Єсй а. єсй, часто вживається в укр. мові при 
поважній мові: Ти добре вен учинив, Гр. 75. 
Добре вси, мій кобзарю, добре, батьку, робиш, 
ІПевч. 31. 

Єслй, сли г. а. з єсдй, на В. У. зовсім не 
вжив., тут — коли. 
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ЄСТЬ; див. є. 
борат, в Г. Ефрбт; 'вкфрітт.. 
Єще зах.-укр.; на В. У.— ще, іще. Див. іще. 

Ж. 

Ж вжив, постійно по голосній звуці, а же 
по приголоснім: вона ж, він же; в Г. часто же 
не скорочують на ж по голоснім, — це а. лс 
Часточки же, ж пишемо окремо від слова, як і всі 
інші часточки та приіменники. 

Жадання, в Г. жадане. 
Жад&ти чого: ж. грошей 
Ж&двн, жодний звичайно значить ніхто, ні- 

бден, і тільки як мц. — кожний. В перечних ре¬ 
ченнях не треба вживати перечки ні або не при 
слові жаден: Жадна (а не: ні жадна) пташка не 
літала. У Бирч. І. 48: Ми не жадні діти, треба: 
ми зовсім не діти або ми не діти. Не вжив, жод¬ 
ний, — це мц. 

Жаднйй, жадбн чого або на що: Долі жадна, 
Ном. № 1739. На шматок хліба жадний, Свідн. 41. 
В Г. часто: Став жадно пити, — це а., на В. У. 
частіше: жадібно, пожадливо. 

Жажда г. а.; на В. У. жадбба. 
Жалібний, а не жалобний а. 
Жаліти кого-що (мати жалість), часом аа ким- 

чим; або ж. чого (берегти): жаліти грошей. 
Жалітися (часом — жалуватися а.) на кого-що. 
Жалкйй, а не жблкий м. 
Жалко кого-чого: Жалко стало того хазяй¬ 

ства, Гр. 267. Другий ступінь у Гр. 321: жалчіше, 
але частіше кажемо: більш жалко. 

Жалкувати про що або за ким-чим: Жалку¬ 

ємо про се, Кул. От. 27. Жалкували за ним, 
Кв. 287. 

Жалоба, скарга про що, р. мн. жалбб. Жа- 
лбба — траур. 

Жалощі, жалощів. 
Ж&лувати (любити) кого: Жалуй матір свою; 

жалувати (жаліти) чого: Жалуючи згуби, Кул. 411. 
Жаліти (жалкувати) за ким-чим: Він жалує за 
мною, Чуб. V. 383. 

Жаль м. р., а не ж. р. м.; з жалю, ж&лем, 
у мн. не вжив, (хоч інколи: жалі, жалів). Жаль 
аа ким-чим: Жаль за рідною хатою, Чайк. На ух. 
31. Який у мене жаль до тебе, Щур. Рол. 108. 
Жаль кого-чого: Жаль сестри, жаль тих днів 
ясних. 

Жандар, -ра, мн. жандари, з фр. §епс!агт. 
Див. шандар. 

Жар, жару, в жару, частіше визначає ву¬ 
гілля, присок (в Г. грань). Слово жар в Г. часто 
вжив. зам. запал, пал, запаління, — це а. л. 

Жара (в Г. жар) рідке, частіше спека', див. 
гаряч. 

Жарити, жарю, жариш; в Г. жарити, жарю. 
Жаркйй, а не жаркий м. 
Жаріючий г. з п. ії&тщсу; на В. У.: горячий, 

палячий. Пор. горіючий. 
Жартувати з кого-чого, а не над ким-чим л.: 

Жартувала з Ревуна, Мак. Рев. 84. 
Жасмйн, жасмину з фр. ^азшіп; в Г. жазмін, 

Леп. З гл. 95. 
Жати чого або що (коли точно зазначено, 

що саме жати): Вийдеш в поле жита жати, Леп. 
З гл. 129. Пора, мати, жито жати, Метл. 21. 

Жахатися кого-чого: Він жахався їх, Гр. 242. 
Жахіття не вжив, у мн. 
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Жвавий,—це енергійний: Жваво розмовляли, 
Гр. 87. Жвавіший, жвавіше Гр. 302. В Г. з п. 
часто кажуть: Серце било жваво, Бирч. II. 97, — 
треба: скоро, сильно. 

Ждати кого-чого: Жде козаченька, Шевч. 
В Г. ждати па кого-що, — це п. нм.: Жде на 
приказ, Лепк. З ж. 16, — на В. У.: Жде при- 
казу. Див. чекати. 

Же, жеби часто вжив, в зах.-укр. зам. що> 
щоби: Казав, же прийде. Це же повстало з иже, 
але тепер це тільки а. п., на В. У. зовсім , не ві¬ 
доме. 

Жебри, жебрів. 
Жеґнати, жеґнати ся г. з п. ге§пас (а це з сер. 

г. нм. 8е§пеп); на В. У. не вжив,, тут — проща¬ 
тися з ким: Не прощався зо мною, Метл. 67. 

Же/іатйна ж. р. або желатйн м. р., з лат. £е- 
Іаііпа через фр. ^еіаііпе. 

Желізний, желїзко, желізничий, жезізо г. а.\ 
на В. У. залізний, залізко, залізнйчий, залізо. 
Див. залізо. 

Же/іізниця г. див. залізнйця. 
Жемчуг, жемчужний — давне укр. слово, те¬ 

пер мало вжив., частіше —* перли, перловий з нм. 
Регіеп. 

Женйти, -ся, але частіше — оженити, -ся; 
оженитися з ким, а не па кому м.: Як з дороги 
повернуся, то з тобою ожепюся, Чуб. V. 4. 

Женйх а., частіше — молодий. 
Женський г. а.; на В. У. жінбчий, жіно¬ 

чий рід. 
Женщина, частіше жінка; в Г. женщина. 
Женячка г. з п. гепіасгка; на В. У. незнане 

слово, тут — оженіння, женіння: В мене братй — 
на женіннячко, Гр. III. 27. 

Жердка, а не жертка. 
Жереб кидати про кого що, в Г. о кім-чім а. п. 
Жерело г. а.; на В. У. джбрбло, р. мн. джб- 

рбл; джерельний. Пор. у Щур. Рол. 119: В полі 
джерело дзюрчало. 

Жертвувати, але давня наша вимова жерткВ- 
кіти. В Г. часто зам. приносити жертву кажуть 
жертвувати — це а.: Антиох приказав народові! 
жертвувати (на В. У.: принбсити жертву) поган¬ 
ським божкам, Рудов. 47. 

Жертівник, в Г. жертівнйк; а. жертовник. 
Жерти, жеру, жереш, жеруть; в Г. жру, 

жреш, жруть. 
Жестокий г. а. м.; на В. У, жорстбкий, лютий. 
Жестокість г. а. м.; на В. У. жорстбкість, 

лютість. 
Жеч ж. р. з п. Г2ес2: Побігла зносити з воза 

жечі, Коц. 46, треба — річі. 
Жечй, жегчй зах.-укр. а.\ па В. У. палити. 
Живіт, живота, в Г, жовіт. Див. шлунок. 
Жйво часто вжив, в Г.: Живо церковні двері 

відомкніть, Фр. З в. 145. На В. У. тільки — 
швйдко, хутко, жваво: Жваво метнулись до ро¬ 
боти, Гр. Сл. І. 477. 

Живопйсець, -сця, давне жикопнсєцк, вжив, 
в Г., а також в серб., чеськ, і м. На В. У. це давне 
наше слово випіраеться нм. маляр. 

Жид, жида повстало з романського читаппя 
слова 'Тондаїод, ніс ден; иор. фр. ДііГ, пм. Фкіе, 
п. іусі, чс. вісі; зменш, жидбк, в Г, жйдик. Це 
слово в формі жи дть, жидскин’к вільно вжива¬ 
ється в давніх наших пам’ятках з XI-го віку по¬ 
чинаючи,. В теперішній час на В. У. слово жид 
серед простого народу вживається вільно без яко- 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 9 
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гось образливого значіння, але інтелігенція ча 
стіше замінює це слово на єврей, бо євреї дуже 
ображаються на слово жид. Від слова жид мн. 
жид її і жидова, при чому форма жидова має від¬ 
тінок певної зневаги (чого зовсім не було в давнім 
жидока). 

Жизнь г. а. м.; на В. У. вже не вжив., зви¬ 
чайно кажуть життя: Звання козаче, а життя 
собаче, Ном. Л5 790. 

Жир, з жиру, часте в Г.: Тіло викинули гісам 
на жир, „Укр. Гол.“ № 193; на В. У. частіше — 
здббич, корм. 

Жйрний, в Г. жирний. Див. тлустий. 
Жировий, в Г. жирбвий. 
Жйти, живу, живеш, живе, живбмо, живбте, 

живуть, живучи, живучий; зах.-укр.: жию, жиєш, 
жиє,.жнемо, жиете, жшоть, жиючи, жиючий; 
обидві ці формі однаково давні: давнє жити 
в сх.-укр. дало жив & (тут форми без в цілком не 
відомі), а в зах.-укр. жиіл; мин. час: жила, -ло, 
-лй; в Г. жила, жило, жйли; прик. сп.: живи 
и жий, живім і жйймо. Жити з чого, жити за 
кого: Ви не маєте з чого жити, Леи. З ж. 31, 
Жив там за сторожа, Гр. 58. — Для зах.-укр. 
форм пор. п. і т. П. 

Жйтній, -ня, -не; в Г. жйтний. Вже вдавнину 
було житьнїй і ЖИТЬНкіЙ. 

Жйто, з жйта, мн. нема (але інколи: жита, 
житів). 

Житомир, з -ра; а не Житомір. 
Життєвий, а не життьовий. 
Жйчити зах.-укр. з п. гусгус; на В. У. зичити. 

Див. зичити. 
Жичлйвий зах.-укр. з п, гусгіту; на В. У. 

зичливий. 

Жінка, жінки, мн. жінки, жінбк. 
Жірі див. жюрі. 
Жлукто, в Г. жлукто. 
Жмурки, жмурків. 
Жнець, з женця, мн. женці, женців; а не 

жнеця, жнеці м. Давнє жкнкцк, мн. було женци. 
Ой на горі та женці жнуть, Пісня* 

Жнйва, жнив. 
Жовкти і жбвкнути. 
Жовнір, З сер. Г. НМ. 80ІСІПЄГ (воїй, 20ЇСІ — 

плата воякам), часте в Г.; на В. У. звичайно ка¬ 
жуть: вояк або вояка. Див. вояк. 

Жовтень, жбвтяя — з давнього часу це була 
назва сентября, але за останній час, під п. впли¬ 
вом почали в нас казати жовтень на октябр, хоч 
физично це й не відповідав природі, бо листя 
жовкне в сснтябрі, а опадає в октябрі. Див. ли¬ 
стопад. 

Жовтий, жовтіший. 
Жоден, жбдннй мц.у див. жаден. 
Жолудевий, в Г. жблудний а. 
Жолудок див. шлунок. 
Жолудь м, р., з жблудя, мн. жблуді, жо- 

лудьмй, давнє желВдк; також часто вжив, жблуд, 
жблуда, мн. жолудй, жолудів. 

Жона а., женд, але звичайно — жінка. 
Жорна, жбрен. 
Жорстокість, -кости, -кістю, в Г. -костею а. 
Жрець, жерця, мн, жерці, жерців; а пе жреця, 

жреці м. Давнє жкрьць дало жерцл, жврцн. 
Журба, в Г. жура; журба не плутати 

з нудьга (нудьгують від нічого робити). Журба 
про кого-що або за ким чим, в Г. о кім-чім а. п. 

Журйтися за ким-чим, часом по кому або про 
кого що: Ти не знаєш, моя мати, за ким я жу- 
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рюея, Пісня. Ж уривсь по першій жінці, Гр. 67. 
Журитися ким-чим — це турбуватися про кого- 
що: Не журіться життям, Кул. 6в. Мт. б26. 

Журнал класний; в Г. клясовий дневник п. 
Журналйст, а не журналиста п. 
Журчати г. а. м.; на В. У. дзюрчйти, дзюр¬ 

котіти, шбмрати, бреніти: Дзюрчить, біжить кри¬ 
ниченька, Кул. Досв. 157. А срібная хвиля дзюр¬ 
котить, іЬ. 70. 

Жутко г. м.; на В. Т. мбторошно, тяжко. 
Жюрі, з фр. .іигу не відмінюється; в^Г. жірі. 

3. 
З приім., що повстав з давнього изт*, часом 

з а; по голоснім звуці попереднього слова вжи¬ 
ваємо .9, по приголоснім — із: Вийшов брат із 
хати, Вийшла мати з хати; перед словом, що 
роспочинається з двох або більше приголосних, 
між якими був колись або ь, вживаємо зо (в Г. зі): 
30 мною, зо всіма; в Г., під впливом п. ге, часом 
зловживають занадто частим вживанням зі, напр.: 
31 собою зам. з собою, див. зі. — Приставка з, 
приєднуючись до слова, що роспочинається з при¬ 
голосної, часом переходить на із: Батько ізвеліли, 
Вік ізвікував, Геть ізвідсі. — Приім. .9, із, зо 
вжив, з відм.: родовим (звідки? відколи?), при¬ 
чиновим (рідко, на визначення приближної міри: 
з верству) і орудним (з ким-чим?); див. зі, зо. 

За при порівнянні: Голосніще за всіх, Гр. 
14.—Бути за кого: Був за дяка (= був дяком).— 
Іти за ким: Іди за мною (іди по мені — це а.), йди 
за нами. — Йти по що (по воду), а не за чим, 
див. по. — Довго не спав за думками (= через 

думки) Гр. 102. — Висловитись за допущення, 
він стоїть за приняття, агитація за війну (в Г. 
з п. пишуть: за допущенням, за приняттям, за 
війною). — За на означення часу з родов. відм.: 
Це сталося ще за старих часів, ще за Хмель¬ 
ницького. 

За в Г. часто вжив. зам. по, напр.: поділ за 
змістом, поділ за абеткою, поділ за віком, за ві¬ 
домостями, він це зробив за звичкою і т. п., — 
все це п.; на В. У. звичайно: поділ по змісту, 
по віку і т. п., і це не м., а стародавні укр. 
вирази. 

Забавитися —це розважатися, або баритися: 
Прийде пічка осінняя, — ні з ким забавлятись, 
Чуб. V. 26. В Г. з п. вжив, цього слова зам. про¬ 
бувати. Див. бавитися. 

Забавка, а не забавка м. 
Забагйтий, завббгий і т. п. — часті зах.- 

укр. вирази з п. На В. У. тільки: дуже, надто 
багатий: Зіпько вмиепе прийшов дуже рапо, Гр. 
87. Одна дуже товста, друга дуже тонка; одна 
проти мене дуже висока, а проти другої я дуже 
довгий, Гр. 87. — Писати треба забагатий, а не 
за багатий. 

Забагнути і забагти, забагнув, рідше забаг. 
Забажати кого-чого: Забажалось бабі літа, 

Прик. 
Забарикадуватися, а не забарикадируватися 

.V. ПМ. 

Забастбвка див. страйк. 
Забйти щось, забитися — самому: Забив собі 

пальця, Упав та й забився. Серце жваво заби¬ 
лося, а не забило. 

Забігти, зах.-укр. забічи а.; забіжу, -жйш, 
-ж&ть. 



- 134 - - 135 — 

Забірати, зах.-укр. забирати. Забірати у кого, 
в Г. кому а.: Забирали їм хліб „Укр. Гол “ № 
223. — Стати до діла, а не забиратися до діла г.: 
Вернув до дому і забирався снідати, Леп. З ж. 
41, — на В. У.: Вернувся додому і став (або збі- 
рався) снідати. 

Забічи зах.-укр. а. див. забігти. 
Заблеяти а. г. м.; на В. У.: замекати, забе 

кати: Ціла отара овець та кіз, ягнят, козенят ме¬ 
кала та бекала, Лев. І. 126. 

Заблйскати, заблищав, -щала, -щйли; в Г. заг 
блйс, заблисла, заблисли. 

Заблищати, в Г. залишати п. 
Заблудйти і заблудитися вжив, однаково; за¬ 

блуджу» заблудиш. 
Забобони, забоббнів, а не забубони. 
Заболіло кому або в кого що: Голова мені 

(або — в мене) заболіла. В Г. з п.: Голова мене 
заболіла. Див. боліти. 

Заборонйти, в Г. заказати а. п. Заборонити 
кому що, а не чого п.: Мені заборонено їзду. 

Забрйти, забрано, рідко — забрато. Забратися 
до праці г. див. забіратися. 

Забряжчати (вимова: забрящати), а не — за- 
брязчати. 

Забувати, забути кого-що, про кого*що, рід¬ 
ше — за кого-що: Забудь мене, Шевч. 18. Раз- 
у-раз про це забував, Гр. 76. Ти за мене забу¬ 
ваєш, Гр. 106. В Г. забути о кім-чім а. п. або на 
кого-що (дуже рідке й на В. У,): Забуваєш на 
одно, що я сам попович, Леп. З ж. 11. - Забути, 
а не запам'ятати а. п. чи запомнити п. 

Забудько, а не забудька м. 
Заважати — перешкоджати; завважати — 

примічати, робити увагу. 

Завбільшки, а не величиною м. 
Завглйбшки або углиб, а не глибиною м. 
Завдати, завдавати чого: Завдати сорому. 
Завдаток, а не задаток м. 
Завдовжки або удовж, а не довжиною м. 
Завдяки кому-чому: Завдяки доброму чолові¬ 

кові спромігся я додому доплентатись, Сл. Гр. II. 
13. Але зам. цього штучного слова ліпше вжи¬ 
вати через. 

Заверуха або завіруха, мц. -рюха. 
Завести, заведу, -деш, -дуть, завів, завела, 

-ло, -лй — одвести кудись: Дитину завела до су¬ 
сідки. В Г. завести, заведу, завела, завбло, завели 
вжив, з п. і замість обманйти, одурити: їх заведе 
ця політика, „Діло" 1922 р. № 28. 

Завжди див. завсіди. 
Завзйтість, -тости, -тістю, в Г. -тостию а. 
Завидки, завидків. Завидки беруть. 
Завйдувати на що: Завидує на її вроду Сл. 

Гр. II. 16. В Г. завидувати або завйдіти кому 
чого а.: Завидували йому щастя, Чайк. Мал. 78. 

Завйсить м., треба — залежить. 
Завйсливий або завйдливий; в Г. часто з&- 

висний. 
Завідатель <?.; на В. У. завідуючий, голова. 
Завіса, а не занавіс м. Давнє здк'ксл. 
Завісити — це позапинати: завісити вікна. 

В Г. з п. часто завісити вжив, зам. припинити, 
заборонити: Завісити газету п. (припинити, за¬ 
крити газету); завішення зброї г. п., ліпше — за- 
мйрення. Див. закрити. 

Завітати див. вітати. 
Завод г. п.; на В. У, заняття, ремесло. 
Завсіди — це найчастіща форма, рідше — 

завсігди (в Г. часте завсігди), арх. завсегдсі мало- 
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вживане; завжди (<мц. з&вжде) не часте; завше 
часте. Давне ккскгди, кксегда, ккскгдм. Вже 
в пам’ятках ХУ-го віку знаходимо закждкі і зашив. 

Завстидатися г. п.; на В. У. застилатися. 
Завтра а., частіше — взавтра; давне завтра, 

зік’нтрл; по завтрому, на завтра. 
Завтрашній, -ня, -не або завтрішпій (з дав¬ 

нього чаоу і р’киїкнк); в Г. -шнгей. 
Завше див. завсіди. 
Завшйршки, уширшки, ушйр, а не шириною м. 
Зага г. нм.; на В. У. сага, з скандин. 
Загадати чого або що. 
Загадка Кул. 214. Тимч. 43, мн. загадки, за- 

гадбк; а не загйдка м. 
Загальник г., ліпше б; загальна думка, всім 

відоме. 
Загаяти, а не загаїти. 
Загйбель, загибелі; рідше загйбіль, загйбілі. 
Загйнути, а не загибнути. 
Загйрити г.; на В. У. втратити, ростр&тити. 
Заглада а. г. п. \ на В. У. згуба, знйщення. 
Загнаний, а не загнатий. 
Заговорйти про що; в Г. о чім а. п. 
Загомоніти про що; в Г. о чім а. п. 
Загоріти на сонці, а не загорітися; дрова за¬ 

горілися, а не загоріли; загорітися — це горіти. 
Загортати чимсь щось: А скину я опанчу та 

ніжки загорну, Чуб. В Г. часто вжив, це слово 
й зам. забрати, заволодіти, завоювати: Римляне 
забажали загорнути сей острів, Корд. 31. 

Загострювати; заострювати — це а. лс 
Заграва зах.-укр. (м. зарево), єсть у Лесі 

Українки; на Поділлі кажуть: Заграва береться. 
В літературній мові частіше вжив, луна: Базар 
горить, а на море луна йде, Сл. Гр. II. 381. Див. луна. 

Зад, назаді, позаду, поз&д, ззаду. 
Задавйти і задушити. 
Задармо, з п. яайагшо; ліпше — дурно, да- 

рбмно. 
Задача і зад&ча. 
Задерти, задеру, задереш; зах.-укр. задру, за- 

дреш. Див. дерти. 
Задивлятися, це — дивитися на кого: Вона 

на його задивйлася, Чуб. III. 419. В Г. з п. вжив, 
цього слова зам. думати, гадати: Він скептично 
задивляється на конференцію, „Діло“ № 9893. 

Задля рідке, частіше — для. В Г. часто вжив. 
задля зам. через: Зненавиділи Йосифа задля 
снів, які мав, Рудов. 16, — це п. а. Див. для. 

Задній, *ня, -не; в Г. задній; давне задкній. 
Задоволйти чим, задоволяти (від слова воля) 

або задовольнити, задовольняти, задовольняючий 
(а не задоваляти, задовальняти п.). 

Задовольняюче, в Г. задовольняюче. 
Задокументувати, а не задокументарувати 

м, пм. 
Задоптати, з.-у. п.; на В. У. затоптати. Див. 

топтати. 
Задрижати або задріжати; в Г. задрожати, 

задрожу а. Давне задрижати і задрожати; давне 
р*к дає в нас ри, а тому правильніше буде за¬ 
дрижати (через м’ягкість р поширена й форма 
задріжати). Див. дрижати. 

Задрімати, задрімаю; давне злдркліати. 
Задріпанець, задріпанка, задріпаний. 
Задумуватися про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 
Задуха ж. р., а не задух м. р. п. 
Заодно а. рідке слово, звичайно кажемо 

разом, вкупі; в Г. дуже часте і визначає — все, 
увесь час, постійно. 
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Заєць, зййця (вимова: заїдь), мн. зайці; в Г. 
зйлць, заяця. Давне замщк, замща, часом — заєць. 

Зажадати чогось, а не що: з. дров. 
Зажирати, зажерти, зажеру, зажері; в Г. за- 

жру, зажрб. Див. жбрти. 
Зажйти, заживати чого, а не що: Заживати 

потрав (а не потрави); це з давнини: Заживаючи 
потрЛкт* роскоіинкі^Тк Ключ Роз. 1665 р. л. 39 б, 
Тоги»' х'а^ка к#д#ть заживати, ІЬ. 21. 

Зажурйтися про кого-що або чим: Зажуривсь 
про лиху українську долю, Кул, 268. 

Заздритися на що, інколи заздрити кому чого, 
а не з. кого. На худобу її заздрились, Г. Барв. 462. 

Заздрісний, це — завистливий, той, хто зави¬ 
дує ; в Г. заздрісний також і ревнивий п. Заздріс¬ 
ний па кого-що або кого-чого, в Г. о кого-що а. п. 
Чужого добра тепер усі заздрісні. 

Заздрість на кого-що, в Г. о кого-що а. п. 
Заздрощі, заздрощів. 
Зазимки, зазимків; також: зазімки. Див. зима. 
Зазнати кого-чого і кого-що: Наші діди за¬ 

знали біди, Ном. № 699. 
Зазубень, зазубня. 
Зазуля г. див. зозуля. 
Заїдати, це — заїсти, загризти, погубити ко¬ 

го: Собаки трохи не заїли мене. В Г. з п. вжи¬ 
вають заїдати зам. їсти з охотою, ласувати: Заї¬ 
дали спілі яблока та грушки, Чайк. Мал. 32. 

Заїди, заїдів. 
Заіржати; в Г. заірзати або заржати а. м. 
Займати, займу, займбш, зайняти, заняти; 

в Г, займити або занимати а, м. Див. заняти. 
Займатися (в Г. заниматися а, л«.) часто вжи¬ 

вають в значінні м. „заниматься": Займаюся тор- 
говлею м.у треба: живу з торговлі або торгую. 

Займенник — правильна укр. форма; в Г. за- 
іменник. 

Заказувати а, п., ліпше — забороняти що, 
а не чого п. 

Закаляти а, п., ліпше — забруднити. 
Заки або заким частіш вживається в з.-у.; 

на В. У. — пбки, пбкіль. 
Закидати, це - кидати щось кудись; в Г. 

вживають цього слова замість обвинувачувати, 
докоряти, — це п. 

Закладений, а не закладяний. 
Заколйхувати, заколихати, -шу, -лйшеш; в Г. 

заколисати. Див. колихати. 
Закон, але старий укр, наголос часто був за- 

кон’к. Закбн Ббжий (шкільна наука), в Г. релігія. 
Законник г. п.; на В. У. манах. 
Законовчйтель, в Г. катехйт гр. через п. 
Закохатися в кого-що: Князівна закохалася 

в козака, Гр. 118. 
Закпйти з кого г. п.; на В. У. насміхатися 

з кого, легковажити когось. 
Закрасти г.; на В. У. украсти, вкрасти. 
Закрйти (а не зачинити або замкнути) збори, 

засідання, школу, газету. Див. завісити. 
Закупно г. п,; на В, У. купівля. 
Закуток, а не закуток м. 
Зала ж. р., рідше зал м. р. з нм. йег 8аа1; 

в Г. ссіля з п. ваіа (а це з іт. єаіа). Не вжив, 
форми зало. 

Заламати, заламлювати і заломити, залбмлю- 
вати. 

Заледве або залбдво, з п.; ліпше ледве. 
Залежно від чогось г. з п. им.; ліпше: ,в за¬ 

лежності! від чогось, як до, від того як. 
Залицйтися до кого-чого, рідко кому-чому а. 
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Залишати і залишатися див. лишити. 
Залишки, залишків. 
Звлищати г. п.; на В. У. заблищати. Див. 

блискавиця. 
Залізний, залізо; в Г. зелізний, зелізо або же- 

лізний, желізо. Давне жел'кзо. У Кул. „Ч. Р.«: 
залізо 149, заліза 303. 395, залізом 394, залізний 
209. Школа під залізом, Коц. 45. 

Залізниця, залізнйчник; в Г. желїзниця, зе- 
лізниця. їхав залізницею, а не по зал. м. 

Зальоти, зальбтів. 
Залюбйтися, але частіш — полюбити, полю¬ 

бити оден одного; в Г. часто залюбйтися. 
Залягати, заліг, в Г. заляг. 
Замах стану — п. гашасЬ. еіапи з нм.: — 

ліпше —, державний переворбт. Див. стан. 
Замаювати г. п.; на В. У. —* прикрашати зб- 

ленню, вітками, травою. 
Замельдувати г. п. им.; на В. У.V- повідбміти, 

донбсти, дати знати. 
Замешкати, замешкувати де; в Г. зам. що п.: 

Край замешкували греки Корд. 1, — це п(, треба: 
в краї мешкали греки, або край заселяли греки. 

Замикати, замкнути, замкнув, замкнула, зам¬ 
кнули; в Г. замбк, замкла, замклй. Див. замок. 

Замисел, замислу; давне — задмись. 
Замислитись про кого-щось, в Г. о кім-чім а. п. 

Замислились-задумались про щось, Грінч. 113. 
Заміж; а. рідкі: замуж і замож; замужня. 
Замінений, а не заміняний. 
Замість (із за дгксто), рідко — замісто; ви¬ 

мовляємо: замісць, замісь; в Г. місто а.; див. 
місто. — Рос. вираз: „вмйсто того, чтобн" у нас 
часто перекладають: замість того щоб; треба — 
замість, або: замість щоб. 

Замкнений, рідше — замкнутий. 
Замовкни, замбвин. 
Замовляти, в Г. замавляти з п. яатамгіаб. — 

Замбвити, а не заказати м. Зроблено по замбв- 
ленню або на замбвлення. 

Заможний, рідше — замбжшй. 
Замок, замку — кріпость, фортеця, і замбк, 

замка — у дверей (два значіння з нім. ЗсЬІоее); 
в Г. за п. кажуть замок і на замка у дверей. Див. 
замикати. 

Замолоду і ззамолоду. 
Замочувати; в Г. замачати п. 
Замужня, в Г. замужна; пор. давне ^лжкнїй. 
Замучити, замучу, замучили, замучать, а не 

замучуть мц. 
Занавіса, завіса, а не занавіс м.: давне — 

завіса. 
Занедбати, занбдбувати кого-що і кого-чого: 

Занедбавши свою старість, Кул. „Ч. Р.“ 295. 
Занедужати па що, а не чим: занедужав на очі. 
Занемогтй; зах.-укр. запемочй а. 
Занепадати на силах, на здоров’ї. 
Занепокоїтися; в Г. занепокоїтися. 
Занепокоююче, в Г. занепокоюючо. 
Занести, занбсла, занесло, занесли: в Г. за¬ 

несла, занесло, занесли. 
Занехати, занехаяти кого-що, часом — кого- 

чого. 
Занимати а. г. м. див. займати. 
Заняти, запяла, -лб, -лй; в Г. заняла, -няло, 

-няли. Див. займати. 
Заопікуватися ким-чим. 
Заосмотрйти г. п., треба — забезпбчити, зао¬ 

пікуватися. 
Заострювати а. г. м.9 ліпше — загострювати. 
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Западати, запасти, западу, -дбш, -дб; в Г. за¬ 
паду, западе. Западуть рішення, ухвали г. п., 
треба — буде вирішено, ухвалено, будуть приняті 
рішення, ухвали. 

Запалйти в печі, а не запалити піч. 
Запалка г. п.; на В. У. сірнгік. 
Запам’ятати, це — добре пам’ятати, а не за¬ 

бути а. п. Весною була велика вода, що й люде 
насилу таку воду запам’ятають, Левицьк. І. 127. 

Запевне а. і запбвно. 
З&пис, запису м. р.; арх. запись ж. р. Вже 

з давнини запис вжив, в м. р.: Тои-к здпнс-ь Со- 
чав. грам. 1393 р. Мой запис, ПориГк аап, 
1450 р. Запис твой Пересопн. єв. 1556 р. Лук. 
зач. 80. 

Записка — стара, укр. вимова; нова: записка. 
Запитати, запитатися кого про кого-що, в Г. 

о кім-чім. Див. питати. 
Запізвати кого до кого-чого зах.-укр. п.\ на 

В. У. — заклйкати, поклйкати кого до кого-чого. 
Запіяти, кури запїли — часте в зах.-укр. го¬ 

ворах ; в сх.-укр. говорах і в літерат. мові часті¬ 
ше —* заспівати, кури співають. 

Заплакати по кому-чому; заплакати з чого: 
3. з біди. 

Заплатйти, Бог заплати а.; заплачено, а не 
заплачено. 

Запливтй, запливати; рідше — запливстй, -ву, 
вбш, запливла, -вло, -влй; в Г. заплйла, заплйло, 
заплйли. 

Запобігти, запобігати чому: Запобігати ли¬ 
хові; інколи зап. чого: Запобігав ласки; зах.-укр. 
запобічи а. 

, Запомагати, а не загюмогати; запомогтй кого 
чим: з. мене худобою; зах.-укр. запомочй а. 

Заповнити, в Г. заповнйти. 
Запопадливий, в Г. часто -длйвий. 
Запора ж. р., а не запор м. р. м. 
Запорожець а., ліпше — запоріжець, запоріж¬ 

ця; запорізький. 
Запорожжя а., ліпше — Запоріжжа. 
Запрашати, -шйю, г. з п. гаргаєгас; на В. У. — 

запрбшувати, -шую. 
Заприсягати, -гаю, -гйєш, заприсягти, запри¬ 

сягну, -неш — неперехідне дієслово: Заприсягну, 
що додержуся миру; в Г. це перехідне дієслово: 
Заприсяг йому мир, Бирч. І. 236. 

Запро, приіменник в Г., на В. У. не вжива¬ 
ний, тут тільки про. Тревоги за-про долю дітво¬ 
ри, Мак. „Рев.“ 22. 

Запрягтй, зах.-укр. запрічи, запрячй а. За¬ 
пряжу, а не запрягу м.; запріг, запрігши, в Г. 
запряг, запрягши; запряжи, запряжімо. 

Запудити г. а.; на В. У. — налякати. Див. 
пуди ти. 

Запукати г. п.; на В. У. — застукати. На 
В. У. запукати — це нелітерат. слово, якого при 
людях не говорять. Див. пукати. 

Зарадити кого, чому, чим: Зарадьте нас, Зара¬ 
дили тим горю. Так-сяк зарадили лихові, Грінч. 143. 

Зараз — це негайно, в цей момент, в цю хви¬ 
лю, шїттю; слово зараз визначає моментальній 
дії і звичайно вживається при дієсловах буду¬ 
чого або минулого часу, а не теперішнього (при 
теперішнім часі вживаємо тепер)коли часу те- 
перішного вжито в значінні минулого, то й при 
нім може бути зараз: Скоро виїхали з гаю, зараз 
загляділи наших, Кул. 169. Дож вас вітає й тре- 
бує вас зараз, негайно зараз перед себе, Кул. 
От. 20. Не час нам тепер враждувати, Кул. 302. 
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Не змішувати з словом тепер. — Слово зараз ча¬ 
сом вжив, і як прислівник місця: Живе зараз 
коло лісу. Див. тепер. 

Зареготати і зареготатися: Зареготалася ве¬ 
селим сміхом, Гр. 44, 

Зареєстрований, а не зареєстрований. 
Заржавіти а. г. мзвичайно — заіржавіти. 
Заржати а., звичайно — заіржати. 
Заридати а., вживається рідко, частіше — за¬ 

голосити. 
Зарібок, зарібку, а не заробок а. 
Заробіток, заробітку, а не заробіток а. м. 
Заробляти чого; в Г. зарабляти з п. яагаЬіас. 
Зарозумілий г. п.; на Б. У. — гбрдий, чван- 

лйвий. 
Зарозумілість г. п.; на В. У. — гордість, чван¬ 

ливість. 
Зарути г.; на В. У. — заревіти, заревти, за¬ 

ревів і зарів. 
Заручини, заручин. 
Заручйти кому або з ким, інколи до кого: 

Вона вже другому заручена, Кул. „Ч. Р.“ 234. 
Засада г. п.; на В. У. — оснбва, ґрунт, принцйп. 
Засйджений, а не засиджаний. 
Засипати, засипаю — засипати; рідше за- 

сипляти (це, власне, проспати щось). 
Засйпатися на іспитах г. п.; на В. У. — обрі¬ 

затися. Див. спалитися. 
Засийти, інколи засяяти — засвітити, з дав¬ 

нього засигати, частіш — засяти або зассяти 
з заскити; а не зас/яти м. Поле житом засіяти. 
Див. сияти. 

Заскеміло серце г.; на В. У. — защеміло серце. 
Заскочити, це — скакати кудись; в Г. часто 

заскочити — нагло, несподівано напасти, застати 

когось непідготовленим (Вісти заскочили уряд 
„Діло“ № 9974), — це п., на В. У. рідкий. 

Заскучати по кому-чому, рідше за ким-чим. 
Див. скучати. 

Заслабнути, заслаб на що, а не чим м.: За¬ 
слабла дитина на кір. 

Заслоняти, заслоню; в Г. заслоняти п., за- 
слбню. 

Заслужйти чого або що; в Г. заслужити або 
заслугбвувати на що, це п. 

Заслухатися чого: пісень, казок. Молодичка 
заслухалася дідового оповідання, Грінч. 38. 

Засміятися з кого-чого, а не над ким-чим; а. 
з. кому-чому. З тебе б і глухий засміявся, Гр. 74. 
Засміються злії люде малій сиротині, Шевч. 19. 

Заснути, засну, заснбш, заснб. 
Засоромлений, а не засоромллпий. 
Засохлий, в Г. інколи засхлий а. п. Див. 

вйсхнути. 
Засохнути, засбхну, засбхнеш, засбхне; в Г. 

засхнути а. п. Див. вйсхнути. 
Заспівати чого про кого-що: Щоб злих пісень 

про нас не заспівали, Щур. Рол. 46. Заспіває ве¬ 
сільної, Шевч. 31. 

Заспокоїти, в Г. заспокоїти. Заспокїйтеся, а. 
заспокбйтеся. 

Застава ж. р., давнє застіва, в Г. застав п. 
Бери на заставу коня воронбго, Чуб. V. 29. 

Заставлйти, це — давати в заставу; рідше — 
примушувати, силувати. Слово заставляти мало 
ці два значіння вже вдавнину. 

Застановлйти; в Г. застанавляти з п. яазіа- 
на\уіаб. 

Застелйти, застелений. 

УКРАЇНСЬКИЙ стилістичний словник. 10 
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Застеляти, застелю, застелиш, застелять, зас- 
тбляпий; також — застилати. 

Застерегти; зах.-укр. а. застеречй; застерігати. 
Застій м. г„ ліпше — тиша, спбкій. 
Застрелити і застрілити, бо вже вдавнину 

було застрелити й частіше — застр'клити. Див. 
стрелити. 

Заступатися за кого. 
Засудити в тюрму, до тюрми, в салдати; або 

на щось: На каторгу засудили. 
Засхлий г. а. п., див. засбхлий. 
Засхнути г. а. п., див. засбхнути. 
Зась, арх. зсісі ще вжив, в Г. 
Засягнути ради, це п. аазі^ас табу; треба — 

порадитися. 
Затвердити вибори, ухвалу, а не утвердити м. 
Затишок, а не затишша. 
Заткати, затчу, затчеш,інколи заткбю, заткаєш. 
ЗатОпИти — потопити; в печі затопити або 

роспалйти — однаково вживані. 
Затоптати, затопчу, затбпчеш; з.-у. задоптбти, 

задбптувати п. Див. топтати. 
Затрубити, затрублю, затрубиш; в Г. затру- 

біти, затрубіли п. Див. трубити. 
Затруднйти г. п., затрудняти робітників г. п., 

треба — давати працю робітникам. В укр. мові 
нема слова затрудняти, рос. „затруднять" — укр. 
утрудняти, заважати, перешкоджати. 

Затруїти, затруювати, рідше — затроїти. 
Затужйти по кому, рідше за ким: Роланд за¬ 

плакав, затужив по нім, Щур. Рол. 61. Затужив 
ва мною, А. Чайк. „Одарка“ 44. 

Затьмити, затьмлю, затьмляти. 
Затягнений, рідше — затягнутий. 
Затймити г. — запам’ятати; на В. У. рідко 

вживається, тут звичайно кажуть — запам'ятати, 
а тямити — це розуміти. 

Захвилювати або -ся: Юрба захвилювалася, 
рідше — захвилювала; в Г. зафилювати, -ся п. 

Захар, Захара; арх. Захарій. 
Захворіти, -рію, а не зафоріти. 
Захід, захбду; в род. відм. звичайно не від¬ 

мінюється : до захід сонця; не відмінюється ін¬ 
коли й в других відмінках: Перед захід сонця. 
Пор. схід. 

Західній і західний; в Г. західний; вдавнину 
було здуодьнїй і здусдьньїй. 

Західно-український. 
Заходити, -ходжу, -хбдять, -хбдила; в Г. за- 

ходйти, заходйв, заходйла, -дйло, -дйли; захбдячи, 
а не захбдючи мц.; захбджусь, а не захбдюсь мц. 

Захопйти, -плю, -хбпиш, -хбплять, -пйв, -пйла, 
•пйло,-пйли, захбплений; в Г. захбпити, захоплю, 
захбпив, захбпила, -ли. 

Зацвилйти, давне цвнлитн. 
Зацвістй, зацвіту, -тбш від давнього цв'Ьт-к, 

цв'ксти; але в Г. вживається зацвистй, зацвмту, 
зацвилй теж від давнього цвисти, цвьтж, цвьте- 
ши. Див. цвісти. 

Зачати, зачну, -неш, -нб, -нуть, зачатий, за¬ 
чала, -лб, -лй, в Г. зачала, зачало, зачали. Зачалй 
радіти, а не — Зачалися радіти „Укр. Гол. “ Л1» 190. 

Зачекати кого-що, в Г. зачекати на кого-що 
нм, п. Див. чекати. 

Зачервоніти, -вонію; в Г. часто зачервеніти а. 
Див. червоний. 

Зачерез, складний приіменник, вживаний в Г.; 
на В. У. не знаний, там тільки через. 

Зачерпнути, зачерпну, зачерпнбш, зачерпнуть, 
зачерпнув, зачерпнула, зачерпнули; в Г. зачбрти, 
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зачернути, зачбр, зачбрла, зачерли (а зачєрпдік, 
зачврпда) а. Див. начерпнути. 

Зачинйти, зачиню, зачиниш, зачинять (а не 
зачинють мц,), зачинений, а не зачиняний. Зачи¬ 
няють двери, вікна, ворота, крамницю; але збори, 
установи, школи, часопис — закривають. Див. за¬ 
крити. 

Зашпари, зашпарів. 
Заявйтися за чим г., ліпше — обстоювати що, 

пристати на що, погодитися на що, заявити про що. 
Заяць див. заєць. 
Заячий, заячого, давнє здачий і здіечий. 
Збавити, збавляти щось або зіпсути. 
Збагатйти, збагатіти. 
Збанкротувати, а не обанкротитись м. 
Збаражський, вимова: -разький або -раський. 
Зберегтй; зах.-укр. зберечй а.; збережу, а не 

зберегу м., збережеш; збережй, а не зберегй м. 
Збіг, при збігу; род. в. збіга (втікача) або 

збігу (збігання). 
Збіжевий, а не збіжовий. 
Збіжжа, ор. в. збіжжам; мц, збіжжя. Давнє 

ЗК0ЖИІ6. 

Збій, зббя г. п.; на В. У., розбійник. 
Збільшйтись па метер, а не о метер п. 
Збірати, зберу; зах.-укр. збирати, зберу. 
Збірка з письменства, а не по письменству м. 
Зближатися до кого-чого; зблйжитися, а не 

зблизитися. 
Збрехати, збрешу, збрбшеш, збрехйв, збре¬ 

хали; в Г. збрешу. 
Зброя, це — оружжа, збруя — упряж на коня; 

в Г. постійно вживають а. збруя зам. зброя — 
оружжа. Вся та зброя сияєв світлиці, Кул. „Ч. Р.“ 39. 

Збуватися кого-чого: Збувся клопоту. 

Збуй, збуя г. п.; на В. У. — розбійник. 
Збурити п., треба — зруйнувати, розвалити; 

схвилювати. 
Зважати на що: Не зважали на те, Грінч. 248. 
Звати, зову й зву, зовеш або звеш, зви й зови, 

звучи й зовучи. Як тебе звати? В значінні кли¬ 
кати не вживати звати а.: Поклич брата. В Г. часто 
звати вжив. зам. кликати. 

Звеніти, звенйть г. ; на В. У. — дзвеніти, 
дзвенить. 

Звертатися до кого про що або за чим, в Г. 
о що а. п. 

Зверхний (треба б: зверхній) г. п.; на В. У. — 
вбрхній, -ня, -нє. 

Зверхністю, в Г. зверхностею а. 
Зверху, стчкрк£#, а не зверху м.; в Г. авбрха. 
Звести, зведу, зведбш, зведуть, звела, звелй; 

в Г. звела, звели. 
Звечора, в Г. звечера а. 
Звиж див. звиш. 
Звйкло г. п.; на В. У. — звичайно. Найбіль¬ 

ший мороз звикло (=* звичайно) буває вдосвіта 
„Етн. 36.“ VI. 52. 

Звйнення г. п.; на В. У. — закриття. 
Звйнний г. п.; на В. У. — справний, мотбр- 

ний, жвавий, меткий. 
Звйнність г. п.; на В. У. — жвавість, мотбрність. 
Звинути г. п.; на В. У. — закрити. 
Звиняти а. г. м., треба — вибачати. 
Звисати, а не звисати; див. вйсіти, 
Звйчай, давпє звичай; в Г. звичай — так було 

й на Вкр. давніше: зкючдй. 
Звиш або звиж г. п.; на В. У. — вище, більше. 
Звідсі, звідці, звідсіля,звідсіль; в з.-у. частіше 

авідеге. Див. відсі. 
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Звідтам г. >?.; на В. У. — звідти. 
Звізда а. г. м., ліпше — збря. 
Звіздар, -ря, мн. -рі. 
Звін г. м.; на В. У. — дзвін. 
Звіннйця г.; на В. У. — дзвіниця. 
Звінок г. м.; на В. У. — дзвінбк. 
Звір, звіра м. р., мн. звірі, звірів. 
Звісний, а не звістний; звісний чим або з чого. 
Звістйти щось або про щось, в Г. о щось а. п. 
Зводини, звбдин. 
Зволоч г.; на В. У. — свблоч ж. р. 
Звонйти г. м.; на В. У. — дзвонйти. 
Звонок а. м., треба — дзвінбк. 
Звбнтпити п.; треба — стрйтити надію. 
Звук, давне зклк'к, а не штучне звук; у зв^ді 

й у звуку. 
Звучати а. г. м.; на В. У. — бреніти. 
Звйгель, із Звягеля, а не Звягля. 
Зв’язень, зв’язня; давне с'ьвазьнь. 
Звязь, в звязи з чим г. треба — разом 

з чим, через що. 
Згадка про кого-що, в Г. о кого-що а. п. 

Згадка про неї, Грінч. 26. 
Згадувати кого-що, про кого-що, або за кого- 

що, в Г. о кого що а. п. Сором згадувати про це, 
Гр. 97. Згадали за дітей, ш. 286. 

Згідно з чим, а не згідно чому або чого м. 
Згідно з листом вашим. Згідно з засадою, Тимч. 162. 

Згляд г. п.; на В. У. — пбгляд, піклування; 
під зглядом г. п., на В. У. — з пбгляду, що до. 
Див. взглядом. 

Зглйдно г. п. им. див. взглядно. 
Зглйдом г. п. див. взглядом. 
Згода; за його згодою, а не по його згоді. 
Згоден на що і згоден з ким-чим. 

Згоджуватися на що і з ким-чим. 
Зголосйти г. п.; на В. У. — об’явити, опо¬ 

вістити. 
Зголосйтися г. п.; на В. У. — обізватися, озва¬ 

тися, записатися, подати вістку. 
ЗгОрй г. з п. 2 §бгу, на В. У. — напербд, впербд. 
Згук — штучна форма, її не варто вживати, 

треба — звук, давне зклк'к. 
Здавна, інколи здавня, Кул. Іов IV; здакни 

Брацлав. лист 1500 р. 
Здалека, рідше — здалеку. Ти здалеку, Коц. 

15. 45. 
Здати, здала, -ло, -лй; в Г. здбла, здбли. — 

Він здає собі справу г. п., треба — розуміє. 
Здатний, а не -го’й. Здатний до чого або на 

що, а не для чого м. 
Здебільша і здебільшого. Хати здебільшого 

були старі, Коц. 45. 
Здерти, здеру, здербш; в Г. зідру, зідреш. 

Див. дерти. 
Здееяткувати г. п.; на В. У. — зменшувати, 

порідшати. 
ЗдеФравдувати г. п.; на В. У. — спроневіри- 

тись, вкрасти довірене. 
Здйбати, здибаю і здиблю, здибаєш і здйблеш. 
Здихати рідко, частіше — зітх&ти по кому. 

Див. зітхати. 
Здіймйти г.; на В. У. — зняти. 
Зділати а. г. м.; на В. У. — зробйти. 
Здобич, здббичі ж. р., ор. відм. здббиччу; в Г. 

вдобйча а., здобичею. Хижий птах загнав пазурі 
у здобич, Коц. 44. 

Здобутися чого або на що. 
Здовбунів, із Здовбунбва; м. Здолбунбва. 
Здовж чого: Здовж хати. 
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Здоймйти г. ; на В. У. — здіймати, здійняти, 
зняти. 

Здоптати з.-у. п.; на В. У. — стоптати. Див. 
топтати. 

Здоровий, здорбвший або здоровіший. 
Здорбвля і здорбв’я — однаково вживані. 

Пити на здоровля, див. чарка. 
Здрада, здраджати а.; треба зрйда, зраджати. 
Здрігати, здрігнути і здрігатися, здрігнутися. 

Він здрігнув або здрігнувся. 
Здрой г. п.; на В. У. — джбрбло. 
Здріти а., треба — бачити; куди здря а., 

треба — кудй попало. 
Здумати; в Г. часто здумати. 
Здушйти, зах.-укр. здусйти п. Див. душити. 
Зеґ&рок, дзеґарок г. п., ліпше — годйнник; 

давне часьник'н. 
Зезуля г. а. див. зозуля. 
Зелень, зелені ж. р. Серед зелені, Коц. 51. 
Зелізний г. див. залізний. 
Зелізниця г. див. залізнйця. 
Зелізо г. див. залізо. 
Зело а., мн, збла, рідке; часте зілля, з дав¬ 

нього зклиіб. 
Земля, мн. землі, земель. 
Земний, а не земнйй м. 
Зеркало г. м. див. дзеркало. 
Зерно, а не зернб м.; давне зерно; мн. збрна, 

збреп. 
Зеро кажуть фр., італ., поляки і в Г.; німці, 

чехи, серби, болгари, росіяне і на В. У. звичайно 
кажуть нуль (а не нуля). Див. нуль. 

Збцер г. п. нм.; на В. У. складач; м. наббрщик. 
З'єднати, в Г. часто — зєдинити. 
Зза вживаємо на питання звідки: зза гори, 

= ізза; не вживати зза в значінні черев, — цС м. 
Див. через. Чорна хмара вва лиману небо, сонце 
криє, ІІІевч. 25. 

Ззісти, ззім, ззісй і з’їсти, з’їм, з’їсй; прик. 
сп. ззіж або з’їж, з’їжмо, в Г. зїдж, зїджмо. 

Зигзаг, частіше у мн. зигзаги, Іев гі^га^в; 
в Г. зикзак з п. нм. 

Зима, прич. в. зйму, з давн. зима,— так зви¬ 
чайно в Г.; на В. У. частіше з м’ягким з: зімй 
(це не м.: тут зберіглася прадавня вимова я), зі- 
мівля, зімній, зімовйй, зімбвище, зімувати (але: 
озимина, назймок, зазимки). Зімою, в Г. часом 
зимі а. Про і зам. и пор.: братік, улік, ґудзік, 
або в Г.: мінута, трубіти, розхрістаний, гармідер, 
п ротів. 

Зймно г. г\.; на В. У. — хблод. 
Зймній, зімній, це — зимовий; в Г. зймний — 

холодний а. і з п, гітпу. Давне зимкнїй і зимкнюй 
звичайно визначали зимовий: Вк зимкнюю ночь, 
і рідко — холодний. Див. студений, холодний. 

Зиновія, Зинокіа, гр. 2г]го(Мсг, в Г. Зенобія з п. 
Зйчити кому чого, в Г. жйчити п. Старий 

Гуня доброго тобі здоров’я зичить, Стор. „М. Пр.й 
140. Див. жичити. 

Зі вживається в Г. дуже часто, не тільки 
перед словом, що роспочинається з двох приго¬ 
лосних, але й перед словом, що роспочинається 
з с, з: зі себе, зі сотнями, зі ситуації, зі заду, 
навіть: зі вечера; це п., — вплив вживання н. ге. 
На В. У. в цім випадкові вживається зо, з дав¬ 
нього с*к, але не часто — тільки перед словом, 
що роспочинається з двох приголосних, між якими 
колись був гк чи ь: зо мною, зо всіма. Див. з, зо. 

Зі на початку дієслів див. зобгати. 
Зівати, зівнути г.; на В. У. — позіхйти; 
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& коли вживається, ТО ВИМОВЛЯЄТЬСЯ зів&ти, зів- 
н^ги м. Огнем зіває його кінь, Бирч. II. 105, на 
В. У. — огнем дише, палахкотить. 

Зігнати, частіше — зогнати, зжену, -нещ, 
-нуть; в Г. тільки зігнати. 

Зігнорувати, а не зігнормрувати м. нм. 
Зізвати г.; на В. У. — скликати. 
Зілля, мн. зілля, але звичайно у мн. вжи¬ 

вається рідко; род. мн. (дуже рідко) зіллів або 
ЗІЛЬ. 

Зіма див. зима. 
Зіньків, Зінькбва; зіньківський. 
Зіпру, зіпріти, зіпхнути, зірвати, також: зопру, 

зопріти, зопхнути, зорвати; в Г. тільки зі-. 
Зірочка, а не зброчка м.; р. мн. зірочбк. 
Зісадйти г.; на В, У. — зсадити. 
Зісохлий г.; на В. У. — зсбхлий; йор. геєсЬІу. 
Зісохнути г.; на В. У. — зсбхнути; йор. геєсЬп^с. 
Зіставити, зістбти, частіш — зоставити, зостати; 

в Г. тільки зіставити, зістати. 
Зістйти часто вжив, в Г. з п. в таких вира¬ 

зах: Зістав іменований, Прбцес зістав відлеже¬ 
ний і т. п., — це п., треба: Його іменовано, Про- 
цбс відложено. 

Зісунути г.; на В. У. — зсунути. 
Зісхнути г.; на В. У. — зсбхнути, зсбхти, 

зсбхну, зсбхнеш, зсбхла, в Г. зісхну, зісхнеш, 
зісхла; пор. геєсЬп^с. 

Зітерти, зітру, зітреш г.; на В. У. — стерти, 
зотру, зотрбш; пор. п. геіггес. 

Зітхання, в Г. зітханє. 
Зітхати по кому-чому або за ким-чим; зітхну, 

зітхнбш. Земля зітхала за сонцем, Грінч. 306. 
Зіходити, -ся г.; на В. У. — схбдити, -ся, 

схбдяться, а не сходються мц. 

Злазити, в Г. злазити; зл&жу, а не зл&зю мц.\ 
прик. сп. злазь, злбзьте, в Г. злазй, злазіть. 

Зламати, а не зломати. 
Злапати, злапаю — рідке, частіше — зловити, 

зловлю; в Г. злапати, злапаю. 
Златопіль, Златбполя, златбпільський. 
Златоуст і Златоустий ; ВЯ£Є в давнину було 

златоусти* і здато8сткій. 
Злегчйти, злбгчувати; вимова: злекшйти, злек- 

шувати. 
Злйгодній, -ня, -не, а не -нг*й. 
Злидйр, злидаря, мн. -рі. 
Злйдень (= злий день), злидня, частіше мн. 

злйдні. 
Злйдні (повстало з — злиї дні) і злигодні 

(повстало з — злиї годи). 
Злий, а не злой м., зліший; давнє з-ьдкій, 
Злйтися, це — зіллятися, з’єднатися, авГ. - 

сердитись а. м. 
Злйшний г.; на В. У. — зайвий. 
Зло, у мн. звичайно не вживається, але р. 

мн. зол. 
Злоба або злоба; давнє укр. було здовД. 
Злостити, -ся, часте в Г., але на В. У. час¬ 

тіше — сбрдитися. 
Злото пч і зблото; давні — злато, злото і зо¬ 

лото, 
Злочйнець, а не злочинця п. 
Злучай г.; на В. У. — случай. 
Злючо присл. г.; на В. У. — злюче. 
Злякатися кого-чого; злякаюся, злякаєшся, 

злякався, злякалась; в Г. злякнусь, злякнешся, 
злякся, зляклась. 

Змагати г. п.; на В. У. — намагатися, праг¬ 
нути; на В, У. єсть змагатися — сваритися: До- 
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бре чуже дитя бить, що ні свариться, ні змага¬ 
ється, Чуб. V. 700. 

Змагатися (сваритися) з ким за кого-шо або 
про кого-що, в Г, о кого-що або о кім-чім а. п. 

Змагання, в Г. змаганє. 
Змазувати, змазати — це помазати, напр. чо¬ 

боти жиром; в Г. змазати — витерти: змаж табли¬ 
цю (на В. У. — вйтри дбшку, зотрй з дбшки). 
Див. вимазати. 

Змасакрувати г. п.; на В. У. не вжив., тут — 
знйщити, вймордувати. 

Змежи а. г.; на В. У. — зпоміж, між. Див. 
межи. 

Зменшувати, мц. зменчувати. 
Змерзнути або змерзти; мені ноги померзли, 

в Г. — я в ноги змерз п. 
Змеркатися г.; на В. У. — смеркати і смер¬ 

катися. 
Змилосердитися на кого, в Г. змилосердйтися: 

прик. сп.: змилосердься, зщілосердйся. 
Змйсел, змйслу. 
Зміг, а не змог а. 
Зміїв, зо Змібва, зміївський. 
Змій, змія м. р. або змія, змії ж. р., з давніх 

з-м-Ьй і з/и-к», — так на В. У.; в Г. змий м. р. 
або змия ж. р. з давніх зл\ин і змий. 

Зміряти до чогось г. п.; на В. У. — прагнути, 
намагатися. 

Змістом книжка цікава, а не по змісту м. 
Змлоцок г. з п. шіосек; на В. У. — молбтник. 
Змовини, змбвин. 
Змогтй, зах.-укр. змочй а. 
Зморшки, рідко зморщки. 
Знавець, знавця; в Г. знавець, знйвця; а не 

знавця п. 

Знайомий, з давн. зндієлшн; в Г. знайомий м. 
То за тим знайомим шле, то за другим,. М. Вовч. 
II. 53. Він був давнім знайомим, Коц. 57. 

Знайомство, р. мн. знайомств; в Г. знайом¬ 
ство м. а. 

Знайтй, знайду, знайдеш; а не найти а. м. 
В Г. знбйду, знайдеш. 

Знак, знаку, в знаку; дався в знакй; по знаку. 
Знайомий м., треба — знайбмий; в Г. зн&ко- 

мий. Див. знайомий. 
Знайомитися м., треба — знайбмитися; в Г. 

знйкомитися. 
Знакомйтий, з давн. зндкомиткін, але часті¬ 

ше — знаний, відбмий, визначний, цікавий, слав¬ 
нозвісний. 

Знайомство м., треба — знайбмість, в Г. зна¬ 
йомство. 

Знаменйтий а. вживається рідко, частіше ска¬ 
жуть—знаний, відбмий, славнозвісний. В Г. це 
слово часте, особливо вираз: „знаменгіто!“ зам. 
укр.: добре! 

Знамено, мн. знамена, рідко знам’я а., в Г. 
знамя. 

Знати кого-що, чого, про кого-що, за кого- 
що, в Г. о кім-чім а. п. Знати пісень. Дати знати 
кому і до кого. Знав про се, Кул. От. 9. Знати, 
добре спить, а не: знать м. Знати по чому, або 
з чого: Знати пана по халяві. 

Знатися па чому, а не в чім: знається на 
зіллях, Гр. 323. 

Знатний, в Г. знатний. 
Знахар і знахор, знахаря і знахора; знахарка 

і знахорка. Давні знд^дрк і знд^орь. 
Значити, значить — пе визначати: Це нічого 

не значить; в Г. значйти, значиш, значйть; на 
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В. У. значйти — це робити на чомусь знаки: Уже 
я й значйв вівці, а таки пропадають. Не вживати 
виразу значиться г. м. замість значить: Значить 
(а не значиться, ліпше б — виходить, от же), 
справа пропала. 

Значіння, в Г. значіне. По своєму значінню, 
Тимч. 8, або — із свого значіння. 

Значучо (треба б: значуче) г.; на В. У. — 
виразно, значно. 

Знаючий, більше знаючий, а не знаючіший. 
Див. більше. 

Зневажливий, в Г. зневажлйвий. 
Знемагати, а не знемогати, на щось: Знема¬ 

гав на похмілля, Грінч. 149. Знемагати на сон, 
на рани. 

Знемогти, -ся, знембжу, знембжений; зах.-укр. 
знемочщ -чйся а. На рани знембжений. 

Зненавидіти кого-що, -джу, -диш, -дять, зне¬ 
навиджений. 

Знести, знесу, знесеш, знесуть, зніс, знбсла, 
знбсли, знесений; в Г. знбст, знесла, знеслй. 

Знетерплйвитися г.; на В. У.—терпіння втратити. 
Знехтувати кого-що: Знбхтували мене сірому, 

Г. Барв. 196. 
Знимйти, часом знімати, з давн. скнимати. 

Пор. зима. 
Знов, ізнбв або знбву, давне зиск», в Г. знова; 

м. снбва. 
Зносини, знбсин. Коц. 52. 
Зносити, знбшу, знбсиш, знбсять, знбсив, знб- 

сила; в Г. зносйти, зносйв, зносйла; на В. У. 
зносйти — це вйноснти: Зносйв сорочку. 

Знущатися з кого-чого, а не над ким-чим л/.; 
давне зн. кому-чому. За що ви з мене знущаєтесь, 
Грінч. 199. 

Зняти, знгему і зніму, знгшй і знг'мй, зняла, 
знялй, з давн. с'кнлтй, с ьнк.мді; в Г. здіймати, 
здійму, зняла, зняли. Див. знимати. 

Зо мною Коц. 16, зо всіма, зо два, зо вдо¬ 
вою, зо злом, зо сну, зо страху, зо всіх Коц. 36. 
47. Див. зі. 

Зобгати, зобрйти, зогнати, зогнути, зогріти, 
зождати, зознйти, зомкнути, зомліти, зомняти, 30- 
псувати, зопхнути, зоп’ястйся, зорвати, зослати, 
з о ставати, зоставляти, зостбритнся, зострінути, зо¬ 
тліти, зотнути, зотхбти, — всі ці слова на В. У. 
звичайно вживаються з початковим зо, і дуже 
рідко (переважно в літерат. мові, а не в народній) 
з зі, а в Г. постійно- з зі: зібрати і т. п. 

Зобачити, зобачу, зобачиш, зобачать, а не зо- 
бачуть; але частіше — побачити, побачу. 

Зовйця, давне зл"ькд — сестра чоловіка. 
Зовнішній, -ня, -не; в Г. -нмй; це ново¬ 

твір з п. 
Зовсім; в Г. збвсім. 
Зогнйти або згнйти, зогнию або згнию. 
Зодягати кого, зодягатися самому в що, ін¬ 

коли чим: Своїх діточок зодягаю, Метл. 370. Зо- 
дягся в свиту. 

Зозуля, зозуленька з давнього зогзЬли; в Г. 
зазуля, так інколи і м. Закувала зозуля, Грінч. 
118. Закувала зозуленька, на дубу сидючи, Шевч. 4. 

Зойк зах.-укр.; на Б. У. не відоме, тут — го¬ 
лосіння, галас, рбпет, репетування. 

Зойкати зах.-укр.; на б. У..— голосйти, ре¬ 
петувати. Див. голосити. 

Зола, частіше Золя Емиль, не відмінюється. 
Золотар, -ря, мн. -рі. 
Золото див. злбто. 
Золотоноша, золотоніський. 
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Зблочів, до Зблочева, ік Зблочеву (а не Зо- 
лочевові), зблочівський. 

Зомліти, арх. зомдліти. Зомлілий Коц. 55. 
Зоря, зорі, мн. зорі, зір. Зоря вечіровая Гр. 

272, або вечірняя. 
Зорієнтуватися, а не зорієнтмруватися м. нм. 
Зоставбти і зоставатися. 
Зофія див. Софія. 
Зошит г. з п. яезгуі, на В. У. сшйток, ча¬ 

стіше тетрадь ж. р., давне тетрадь, з гр. гег^іадіог. 
Зп- вимовляємо сп , так ліпше б і писати: споміж. 
Зпомежи а. г.; на В. У. — споміж, між. Див. 

межи. 
Зраббваний г, п. \ на В. У. — пограбований. 
Зрабувати г. п,; на В. У. — пограбувати, згра- 

бувйти. 
Зрадити, зраджувати, зраджати кого-що, 

рідко — кому: Вона його зрадила Гр. 142. Він 
їм зрадить Гр. 21. В Г. зраджати вживають за¬ 
мість виявляти: не зраджав страху (на В. У. не 
виявляв страху), це п. 

Зрадіти кому-чому, в Г. ким-чим: Так йому 
зрадів, наче рідному братові, Кул. 236. Дуже зра¬ 
дів Раїсі, Коц. 59. 

Зразу, в Г. зрйзу. 
Зреалізувати, а не зреалізгерувати м. пм. 
Зредукувати — зменшите па сто осіб, а не 

о сто г, п. 
Зрезиґнувати г. п.; ліпше — вйріктися чогось, 

відступити від чогось, зректйся, уступйтися, зло¬ 
жити уряд. 

Зректйся, -чусь, -чбшся, від давнього решти, 
рекл;; рідше — зргктися від давнього ріікти, р^кВ. 
Зр. кого-чого. Зах.-укр. зречйся а. Зректися свого 
боярства, Фр. „3. Б.а 94. 

Зреформувати, а не зреформмрувати м. нм. 
Зрештою, штучне СЛОВО, З п 2ГЄ82Ц, = М9 

впрочемт». По укр. ліпше зам. зрештою вживати: 
а в тім, проте: То я тобі так раджу; а в тім — 
роби, як знаєш. 

Зрівняти, зах.-укр. зрівнати п.; незрівняеий. 
Див. рівняти. 

Зрілий а. г. м. див. спілий. 
Зріти а. г. м. див. спіти. 
Зробити, зроблю, зрббиш, зрбблять, зрбблений 

(а не зробляний); в Г. зрбблю. 
Зрозумілий, зрозуміло, ліпше: розумний, ро¬ 

зумно. Чи тобі це розумно (а не зрозуміло)? 
Зсісти з коня, частіше — злізти з коня. З ко- 

ний зсіли, Щур. Рол. 88. З чужого коня серед 
дороги злазь, Приказка. 

Зсохнути, зсбхну, зсох, зсбхла; в Г. зісбхнути, 
зісхну, зісбх, зісхла. Див. сохнути. Вона зсбхла 
Гр. 41. Тіло зсохло Гр. 275, Зсохла вона вся, Коц. 50. 

Зужйти чого: На це зужив він старої сорочки. 
Див. уживати. 

Зупа див. суп. 
Зупиняти, зупиню; частіше — спиняти; в Г. 

зупйню. 
Зустріти, зустрінути, зустрінула, -ли; в Г. зу- 

стрінула, -нули; зустрїнений. 
Зустріч, зустрічі, зустрічну ж. р.; часом: зу¬ 

стріч — зустречі. 
Зустрічатися з ким або стрічатися з ким. Не 

вживати слова зустрічається як м. „встрйчается": 
Це явище зустрічається часто, — це мтреба: 
трапляється, буває. 

Зухвал, зухвалий з п.; в Гал. зуфал, зуфалий п. 
З’язувати, зязати і частіше — зв’язувати, 

зв’язати. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 11 
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Зятів, зятева, зятеве, а не зятьова. 
Зятній, -ня, -не; в Г. зятнадй; давне затьнїй. 
Зять, зятя, мн. зяті, зятів; зятем, а не зятьом. 

И. 

1. Як передавати чуже і. 

В історичний час, з початком нашого письменства, 
найбільше чужих слів дав нам найкультурніший нарід 
свого часу, — греки,— чи то безпосередньо при обопіль- 
них зносинах, чи посередньо — через літературу. 

Грецьке і по приголоснім звуці не бреніло так 
палятально, як скажемо і латинське; і цю вимову грець¬ 
кого і занесли нам самі греки. Від греків приняли ми 
дуже багато хресних ймень із звуком і, — і скрізь це і 
ми вимовляли й вимовляємо виключно як и (а не і), 
напр.: Антип, Архип, Василь, Викентій, Гаврило, Га- 
расим, Ликера, Данило, Лисавета, Сидір, Кали страт, 
Максим, Марина, Мартин, Михайло, Микита, Микола, 
Ничипор, Свирид, Пилип, Харитон, Кирило, Демид, 
Яким, Онисько, Каленик, Катерина, Никодим, Борис, 
Давид, Денис, Дмитро і багато інших. Коли б самі греки 
своє і вимовляли цілком палятально, як і, то, певне, 
вони б прищепили свою вимову й нам, і вона в тій чи 
іншій формі заховалася б і досі. 

Так само з твердим и вимовляли ми й вимовляємо 
й інші перейняті від греків слова, напр.: архимандрит, 
акриди, акафист, антиминс, библія, єпископ, Єрусалим, 
оксамит, Пплат, рабин, Синай, Христос, вишня, кроко¬ 
дил, скриня, миска, митрополит, ктитор і багато інших. 
Звичайно, твердій вимові звука и допомагав тут також 
і загальний процес отвердіння давнього м'ягкого и. 

Коли підемо до давніх пам'яток, то побачимо, що 
вони, з ХІ-го віку починаючи, грецьке й взагалі чуже і 

постійно передають через и, напр. г ар^илнандрит'к, 
митрополита, аксамитк, акадистт* і т. п. Правда, 
інколи знаходимо в чужих словах і напис і, але тра¬ 
плялось це дуже рідко, і певне було скоріше графічною 
передачею чужого і, і не визначало вимови; так, напр., 
в Збірнику 1073 р. знаходимо: Хрістогк 23 б. 24. 
36 б. 45 (такий напис був частий вдавпину, як віднио 
з грецького), епіскопоу* 24, епіскопи 24 і т. п. 

Дальші наші позичання з ріжних мов підпали 
впливові позичок з мови грецької, і ми постійно укра¬ 
їнізували чуже г, цеб-то передавали його все через и, 
а не г, напр.: барило, бішда, биндюг, брижі, гармидер, 
гицель, ґвинт, дишель, драбина, картина, капитал, ка- 
пптан, кватира, лиштва, миля, республика, ясир, му¬ 
зики, публика, комин, комитет. лицар, семинар, минути, 
католик і сотні інших. Дуже не багато слів, звичайно 
не давнього походження, ще вимовляються в нас з г, 
напр.: барвінок, Сібір, поліція і т. п. 

Часто й саме чуже і не но всіх мовах вимовля¬ 
ється однаково м’ягко; так, в мові англійській (особливо 
в Америці) і часто бренить ближче до твердого и, ніж 
до м’ягкого г, пор.: інішіс, асасіеіпіс (вимова: академик), 
каіКоІіс (вимова: кетолик) і т. п.; так само нім. і в по¬ 
зиції перед приголосними не вимовляється м ягко. 

В літературній польській мові здавна запанувала 
латинська вимова чужого г, цеб-то як і мягке. В куль¬ 
турнім житті Польщі надзвичайно велику ролю віді¬ 
грала мова латинська, — вона стала тут не тільки мо¬ 
вою церкви, але й мовою школи, науки, письменства, 
державних установ, а це все привело й до латинської 
вимови чужих слів взагалі, —до м’ягчення £, до д і т. п, 
а разом з тим і до м'ягкої вимови чужого і. А через 
те, що Польща занесла й нам дуже багато чужих слів, 
вона прищепила нам почасти й свою вимову їх. По 
всяких міських канцеляріях тодішнього часу на Україні 
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писарями сиділо багато дюдей або польського похо¬ 
дження, або добре знайомих з урядовою мовою поль¬ 
ських канцелярій; так, скажемо, в Полтавських актах 
другої половшій ХУІІ-го віку на кожній сторінці помі¬ 
чаємо великий польський вплив. Все це, звичайно, не 
могло не відбитися й на нашій споконвічній українській 
вимові чужих слів; звідсі — то в XVI та XVII віках у нас 
часто трапляється в літературі польська вимова, — чи 
то м’ягке л, чи то частіше вживання ґ, чи то вимова 
гр. <7 як з і т. п. 

Польська вимова відбилася в нас почасти й на 
вимові чужого г,— в XVI та XVII віках в українській 
літературній мові вже частенько знайдемо ї або навіть *к 
на місті чужого і, напр. в Граматиці М. Смотрицького 
1619 р.: орі'збнтт* 51 б, діскост* 58, Хрїстост* 53, 
Нїкслай 63, Бдсілїй 64, канонїк'ь 235 б і т. п, 
В Словнику Памви Беринди 1627 р. знаходимо: стігт* 
47, цітра 48, тіт#л*к 128, Кіпрі* 89, тірЛнстко 132, 
філософа 113, поліцїа 67, ЯрїстотєлА 87 і т. п. 

Під впливом польської ж вимови часто знаходимо 
в наших пам'ятках XVII віку і 'к замість г, напр. 
в Учительній Євангелії 1619 р.: ан'к.мЗст* 4. 5 б, 
віітекскои 3 б, Ган'Ькалюлть 3 б, Гидиллкігь 8 б, 
ПЗклкй 2 б і ІІУблїй 3, в* пров'кнцїн 2 б, кал'в'кн- 
скилли 6 і т. п. В »Месиї Праведнім« 1669 р. Галя- 
товського маємо: ф'кгЬрл, шф'к’рл, Барон кй, ккклкл, 
л'к'твра, рбл'к'кв'кл і т. п. 

Звичайно, ця польська вимова й польський пра¬ 
вопис, як чужі нам, скоро зникли з України з припи¬ 
ненням безпосереднього польського впливу. Зате поль¬ 
ська вимова і польський правопис чужого і міцно три¬ 
мається в Галичині. Цікаво підкреслити, що людова 
вимова чужого і захопила навіть польську літературну 
мову, і по довгих роках хитання польська літературна 
мова таки здалася, — в Польщі було принято писати 

в чужих словах у, а не і по цих приголосних: <1, і, г, 
с, в, г; 82; сіугекіог, Іуіиі, гу^гак, сугкеї, ^Уазгуп^іюп, 
гуіпаі, зугор і т. п. Цей польський спосіб писання но 
одних приголосних уу а по других — і, не має під со¬ 
бою жадиого міцного наукового ґрунту (тай все одно 
доводиться писати: 8Іс, віпиз і т. п.). 

В Галичині не критично пішли за цим польським 
правописом, і не тільки почали писати і в своїх спо¬ 
конвічних словах (напр., в ^Молитвенику християнської 
родини«, вид. 4, Жовква, 1917 р., знаходимо: Юлїта, 
Емілїян, Теофіл, Калиеїк, Агатонїк, Пімен, Міподора, 
Мітродора, Калїстрат, Лопгіїт, Иоаиїкій, Нїкандр, Еиісти- 
мія, Філярет і т. п.), але й почали дотримуватися поль¬ 
ського звичаю не писати і по д, ш, з у с, р, ш, ц. Від 
галичан цей правопис був занесений почасти й на Ве¬ 
лику Україну. Але правопис такий не має під собою 
ніякого наукового ґрунту. 

У всіх чужих словах треба писати и зам. і ще 
й з таких міркувань. 

1. Українська мова споконвіку українізує всі чужі 
слова, напр. пишемо: 7/плип, субота, Платон, грама¬ 
тика, Єрусалим, Аврлм, касувати, а не пишемо: Філіп, 
суббота, Плятон, ґрамматіка, Іерусалім, Авраам, кассіро- 
вать і т. п. Яке ж ми маємо право спиняти споконвіч¬ 
ний процес у країни зації, і писати, скажемо, міністер 
зам. мини стер? 

2. Українська мова споконвіку чуже і передавала че¬ 
рез и: Данило, публика, музики. Через що ж ми будемо 
йти проти своєї тисячолітньої традиції ? 

3. Інші слов’янські народи постійно націоналізу¬ 
ють чуже г, напр. серби пишуть: дисциплпна, цивили- 
заціуа, университет, епитими^а, милион і т. п.; болгари 
пишуть: гарнизоігь, гимназпсгь, губсршуа, академикь, 
библща і т. ш Чого ж нам, українцям, не робити того 
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доброго, що роблять інші слов'янські народи, рятуючись 
перед чужоземним заливом? 

4. Чужоземної вимови ми все одно не дотримує¬ 
мось точно; напр. французських носових звуків ми не 
передаємо, а це ж явище більшої ваги, як чуже і. 

5. Заведення правопису писати в чужих словах і 
було б дуже трудним для школи, бо не всі ж знають, 
яке слово рахувати чужим. 

6. Перейнята від поляків звичка писати и в чу¬ 
жих словах тільки по д, т, з, ц, с, р, ш не має науко¬ 
вого обгрунтоваиня в своїй мові, а в нас зовсім без¬ 
підставна, бо характерною ознакою українських приго¬ 
лосних єсть як раз їх отвердіння, — у нас звуки губні: 
6, п, в, м, ф та задньо-піднебінні г, к, х зовсім 
ствердли, а тому ставити по них і єсть насильство 
проти духу нашої мови; звук л у нас часто так званий 
середній, тому чи напишемо ми митрополгт, чи митро¬ 
полит, — полтавець, скажемо, все одно прочитає тут л 
по свойому. 

7. Кому дуже бажаеться зберігати чужоземну ви¬ 
мову, той може вимовляти міністер, пишучи министер, 
як то роблять, скажемо серби та болгари, а з правопи¬ 
сом взагалі (вимовляють йначе, як написано) французи, 
англійці, та і всі культурні народи світу. 

Передачу чужого і через і можна було б тимча¬ 
сово допустити лише в отсих випадках; 

1. Серед українських звуків, що можуть бути 
м’ягкими, звуки л та п відріжеяються своєю найбіль¬ 
шою м'ягкістю. Тому в рідких випадках, коли чуже і 
ще бренить у нас виразно м’ягко, можна писати і: 
поліція, ліра, ідеалізувати, тонізувати і т. п. 

2. Початкове і в своїх словах бренить у нас як і, 
чому й пишемо: іспит, іскрп, іржа і т. п.; цю ж вимову 
у нас перенесено й на чуже і з початку слова: історія, 
Іван, інтерес, Ірод і т. д. В старовину, в ХУП в. на 

початку чужих слів так само часто писали і, напр. 
в Словнику П. Веринди 1627 р.; І'ларїбнг 414, їстб- 
(на 416, їпподролгк 415 і т. п., але часто писали Й и. 
Серби і болгаре пишуть послідовно тільки и й на по¬ 
чатку слова: истори]*а, интерес, идеалне, иде]а, идеалт, 
і т. п. 

8. Кінцеве і чужого слова передаємо через і: 
алібі, Алігіері, Верді, Гарибальді, Парні і т. п. 

4. В чужих словах перед голосною і перед зву¬ 
ком й на Україні споконвіку все писали и, а не ї, 
напр.: истории,у асии, фиаоссфин, диаколтк, каси- 
лигек'к, григорий, гакрииат* і т. п. Звичайно, так само 
Й вимовляли тут и, а не і. Лише пізніщє, з ХІУ-го 
віку у південних слов'ян було заведено звичку писати ї 
перед голосним звуком; цю звичку закріпив у нас 
пізпііце М. Смотрицький в своїй Граматиці 1619 р., — 
він все писав: ЛЛаоїл 26, ЛЛєссід 36 і т. п. От за 
Смотрицьким у нас і почали писати Григорій, дїакоатік 
і цей правопис українці занесли й на Москву, де він 
добре принявся, і тримається там почасти й досі. Так 
само і в нас традиційно (а не з московського впливу) 
зостався він і до ітині, у нас пишуть: історія, гимиазія, 
Василій і т. п. 

Але писати тут і зам. и наукових підстав нема, — 
це тільки традиція. У всякому разі мусимо вимовляти: 
Басили й, Гри гори й, диякон, диявол, Гавриїл, христия¬ 
нин, Куприян і т. п. (як свої: неприятель, Коломия, 
шия і т. п.). 

2. Як передавати російське и. 

У нас часто помічається стремління в російських 
прізвищах писати і зам. и: Літвінов, Пушкін, Смірнов, 
Малінін і т. п. Писати так нема підстав, — мусимо їх 
писати, як і всі чужі слова, з м; тим більше, тцо самим 
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цим і московської вимови все одно не передамо, — 
пишемо ж Керенський, а не Керенскій, і не пишбмо 
Літвіноф чи Талстой, як вимовляє росиянин. 

Взагалі, як чужі слова, так і чужі прізвища ми 
повинні українізувати і писати їх в українській, а не 
чужій, фонетиці: Ізмайлів, Писарів, Зинов’їв, Золота¬ 
рів, Лаврівський, Пипин і т. п. 

3. Грецьке V. 

Грецьке V постійно передаємо через », а не і: 
Діонисій, Кирило, аноним і т. п. 

Грецький звук V у нас постійно передавався через 
так звану іжицю — через V; вимовлявся він звичайно 
по приголоснім звуці як щ а по голоснім звуці як в, 
иапр.: Кури дать — Кирило, Диоигсий — Діонисій, 
бгангелиіе — Євангеліє і т. п. Вже з самого початку 
паїпої письменности в нас постійно плутають у та и, 
пишучи їх один замість одного, пишуть филошніь 
І фї/ЬМИИНТч, ГИ\|т і ГІГ\|т, ДИОНИСТ* і ДИОНУ(ГК, КИрИЛТк 
і кгрнл'ь, а це показує ясно, що грецьку V у нас вже 
тоді вимовляли як и. Така вимова іг залишилася на 
Україні й до сьогодня, — скрізь, де в слові єсть гр. г>, 
ми його вимовляємо як и, а ні в якому разі не як г, 
напр.: Акиндин, Акила, Ониська, Бавила, Діонисій, Ки- 
приян, Кирило, Мирон, Поликарп, Стгридон, Тихон 
і т. п., — ці хресні ймення ясно вказують нам, як маємо 
вимовляти та писати грецьку V. Так само пишемо: 
аноним, Єгипет, глицерин, Асирія, гимназія, типографія, 
Вавплон, Пифагор, миф, нині (г>>) і т. п. 

Грецьку V римляне передавали через у (ігрек, 
і грецьке), а не і: туіЬиз, Аззугіа, ^утпазіит, ^урзит, 
путїа, сутЬаІит і т. п., і їхній спосіб писання пере- 
няла ціла Європа, пор. франц.: РуіЬа^оге, апопуте, 
^утпазе, нім.: РуіЬа^огаз, Апопут? Оутпазіит, Оіу- 

гегіп ; англ.: РуіЬа^огаз, апопутиз, ^утпазіит; чехи: 
апопутпі, ^утпазіцт, уяор, £Іусегіп. Лише одні іта¬ 
лійці, реформуючи свій правопис, викинули у і почали 
гр. V .передавати по своїй вимові через і: апопішо, 
£іппазіо, ^Іісегіпа. Такий самий спосіб писання завели 
в себе й старанні ученики італійців — поляки, котрі 
скрізь грецьке V, латинське у замінили на і: £Іі- 
сегупа. 

Цікаво зазначити, що галичане й тут кинули 
свою тисячолітню традицію і почали з польська пере¬ 
давати грецький V через г, иапр.: анонім, Гімназія, 
Єґіпет, ґліцерина, Вавілон. А від галичан такий чужий 
спосіб писання часом перемандровуе й на Велику 
Україну. 

4. Як передавати грецьке г\щ 

Грецький звук у) на Україні споконвіку вимовляли 
лише як и, і цеї вимови навчили нас самі греки, бо 
в Греції в X віці вже забулася стара вимова г{ як е, 
а панувала нова, вияантійська вимова як и. Так, 
греки принесли нам багато хресних ймень з т( і цю г, 
ми вимовляємо тут тільки як и, ніколи як с, напр.: 
Афнноген, Григорій, ДиМнтріЙ, Ірннарх, Ірина чи Ярина, 
Хима, Зиновія, Зиновій, Йосип, Кирик, Клим, Корннлій, 
Мина, Минодора, Митродора, Митрофан, Микита, Нико- 
дим, Онисим, Ониська і т. п.; на початку слова г, від¬ 
даємо як г, а по голоснім звуці — як г: Ілля, Ісаїя, 
Ісус, Гавриїл чи Гаврило, Даниїл чи Данило, Єзекиїль, 
Мануїл, Михаїл чи Михайло і т. п. Ці хресні ймення 
ясно нам показують, що грецьку г, на Вкраїві спокон¬ 
віку вимовляли як и. 

Давні пам'ятки, з Х-го віку починаючи, одного¬ 
лосно знають вимову г, лише як и, напр. хоча б в сло¬ 
вах: ладинь чи аалиніь, нисоусі*, адаиаоуиа, исраилк, 
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игероусдлилпі, псдлтирк, скит'Ь, длфдвиті*, бдир*ь, 
скиптрт», аирТк і т. п. 

Всі наші давні позичення з грецької мови зна¬ 
ють лише 73 = и, напр.: алфавит, аминь, псавтир, ефир, 
кит, скипетр, скинія, клирик, клирос, наїитра, анти- 
минс, аїр, химія, химичний і багато т. п.; звичайно, 
на початку слова гр. у; передаємо, згідно з нашою ви¬ 
мовою, через і: Ірод, Ісус, Іспанія (див. останнє слово 
в Словнику). 

Грецьку г, мова латинська передавала постійно 
по давнішому — через с, напр.: ашеп, Іезив, асг, Не- 
госіез, апіітепзіит, сіегиз, сіегісиз, аІрЬаЬеІиш, аеіЬег 
і т. Ц. Ця латинська вимова рано розійшлася через 
костел по католицькій Європі і держиться скрізь і те¬ 
пер. От чому в українській мові єсть певне число слів 
(але їх дуже не багато), іцо їх ми позичили впрост 
з заходу вже з вимовою т( як е, напр.: летаргія 
(/^Ц-зр'/с'/), критерій (у.р'.т/^с'/), телеграма, діадема (з 

хоч було й своє давнє дилдилдл), герой (з т-ри;, 
було колись нрсй), система (аіс7Тї;;ла), оркестр, характер, 
арифметика і т. п. 

Болгари й серби ще заховують свою давню грецьку 
вимову т{ як и, але латинська хвиля зо всіх боків на¬ 
кидає їм також г, = е; від цього чужого впливу міцніще 
бороняться болгаре, слабше серби. 

Польща, що приняла латинську культуру, зви¬ 
чайно знає вимову грецької г, лише як е: ашеп, ^гиз, 
Ігепа, сЬепца, сЬетісгпу і т. п. Під польським впли¬ 
вом і галичане дуже часто відступають від своєї тися¬ 
чолітньої традиції, — передають т( як е і пишуть з поль¬ 
ська: хеміи (пор. своє Хима), етер, часом навіть Бетлеем 
(давнє Биддєб.и'ь), Ірена (Принд), альфабет (адфд- 
вит'к), клєрик (кднрикті), Еспанія (Испдмїд) і т. п. 

5. На початку слова пишемо і. 

На початку слова, коли не вимовляємо йг, треба 
писати г, а не и: іграшка, іду, істина, іржа. Інколи пи¬ 
шуть: инший, инколи, Ирод, идол, искра, испит, але 
й ці слова ліпше починати з і: інший, інколи, Ірод, 
ідол, іскра, іспит. Злучник г, еі колись писали, напр. 
Куліш, як и, але ліпше писати г. 

І. 
І, див. п. Не вживати а вам. злучника г, 

див. а. Злучник г, а також і початкове ненаголо- 
шене і, по голоснім звуці попереднього слова 
змінюються на й: Я й ти. Він і я. Кличе мати 
Йвана, а наш Іван і не чує. 

Гбсен, в Г. Ібзен пм. 
Ігла а. г. м.; на В. У. тільки гблка, р. мн. 

гблок. Ніч яка, Господи, місячна, зоряна, видно, 
хоч голки збірай, Стар. Див. голка. 

Ігнат або Гнат. 
Ігнорувати, а не ігнормрувати м. пм. 
Ггор, Ггорів, Ггоревий, Слово о полку Ггоре- 

вім; в Г. Ігбр, Ігорбвий, Сл. о п. Ігорбвім. 
Ігумен, ігумена. 

,Ід мц. вживається зам. давнього кіч (повстало 
з ік, іґ, ід, д): Припав він ід землі, Фр. „З верш." 
212; тепер до землі. Див. д. 

Ідеалізувати, а не ідеаліз^рувати м. пм. 
Ідилія з гр. єІдьААюг, в Г. ідйля з п. ібуїа. 
Ідіома ж. р. з гр. Ід'коііа; в Г. ідіом м. р. з п. 

ісуот. 
Ідіот, а не ідіота п. 
І'дол, ідольський. 
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Ієгова або бгбва. 
Іж п. — що; давне ижє значило й що, з нього 

повстали ижь і же, як що; але тепер їх в укр. 
мові вже не вживається, зате їх постійно вжива¬ 
ється в п. мові. 

Із див. а. 
Ізаак г. п. див. Ісаак. 
Іздв г. з п. Ега\у; на В. У. Іс&в, Йсав-к, 

'Ноаг. 
Ізза, зза, вживається на питання звідки: 

ізза гаю; не вживати в значінні через, це м. 
Див. зза. 

Ізйдор г. з п. Ігусіог; на В. У. Ісйдор, Сйдор, 
Сйдір; ’Ісїличгк, ’Іоідіодод. 

Ізі в Г. інколи вживають зам. зі (на В. У. зо): 
ізі всіх (на В. У.: зо всіх, інколи: ізо всіх). 

Ізолювати, а не ізолгрувати м. нм. 
Ізраїль, а не Ізраель п. або Ізраїль; р. в. Ізра- 

їля або Ізрайля; ’Израиль, ’ІодагіА; але в давнину 
часте було й Исраиль. 

Ізраїльський, в Г. ізраїльський. 
Ізраїльтянин, в Г. ізраїльтянин, ізраїльтянка. 
Ік або к ав мові народній вжив, часто, 

але літерат. мова не знає їх, бо вживає тільки до. 
Див. ід. 

Ілля, в Г. Илия а.\ в Думах Іляш або Ляш 
(не від лях!). ’Иаїа, ’НАіад (значить: Бог моя 
сила). В давніх молдавських грамотах постійно 
Плані. 

Ілюструвати, а не ілюстрмрувати м. и.м. 
Ілярібн г. п. — Іларіон або Ларіон; ’іаарїшнпк. 
Імбйр, імбиру, або імбер, з нм. іп§Ьег, з гр. 

&ууі(3є$і д. 
Іменини, іменин, частіше — менйни. 
Гменно г. м,у треба — як раз, власне. 

Імйти, іму, імбш, імйв, імйла, імйли, імлбний, 
зах.-укр. а.; на В. У. взяти, брати, схватйти. 

Імитувйти, а не імитгерувати м. нм. 
Імла з давн. мгла. 
Імпонувати, а не імпонгрувати м. нм. 
Ім’я — це давня укр. вимова, а ім'я — 

нова, з м.; ім’я, імени, але частіше ймення, по 
йменні; ор. в. імям або ймбнням, а не іменем а. 
Можна вжив, й імня. Множ, ймення, ймбннів. 

Інакше або йнакше. 
Інвазія г. п% лат.; на В. У. не відоме, тут — 

наїзд, напад. 
Інвентар, інвентаря або -рю, мн. -рі. 
Інвіґіляція г. п. лат. — шкільний термін в Г.; 

па В. У. не вжив., тут — вартування, дбгляд, 
нагляд. 

Інґеренція г. п. лат.; на В. У. не вжив., тут — 
уповажнення на контроль. 

Індивйд, індивйдуум, в Г. часто осібняк з п. 
озоЬпік; мн. індивйди або індивйдууми, а в Г. 
індивидуа п. 

Гндиго не відмінюється; в Г. відмінюється. 
Гндія, в Г. вжив, звичайно у мн.: в Індіях. 
Інженір, -ніра, з фр. Г іпдепіеиг, або інженер; 

в Г. часто інжйнвр з п. 
Гннйй а., треба — інший; п. іппу. 
Гниціял, а не іниціал. 
Іниціятйва, а не іниціатива; з іниціятиви, а не 

по іниціятиві м. 
Інб, йно а., часте в Г. і визначає: тільки, 

лише;-на В. У. дуже рідке. Див. йно, щойно. 
Гноді, а. іногді; ймогда, инсгдкі. 
Гнок, інока, їнокові, мн. іноки; в Г. інбк, 

інбка, мн. інбки; давнє йнокті. 
Інспирований, а не інспирмрований. 
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Інспирувати, а не їнспирмрувати м. пм. 
Інстинктйвний, -тйвно .3 фр. ІП8ІІПСШ; в г. ін- 

стинктбвий або інстинктбвний з м. іп8іупкіо\упу,-\уу. 
Інструктор чого ліпше, як інстр. по чому. 

.Інструктувати, а не інструктмрувати м. пм. 
Інструмент, мн. інструменте, а не -мента п. 
Інтегрувати, а не інтегрирувати м. пм, 
Інтенсйвний з фр.; в Г. інтенсивний з п. і пм. 

іпіепзіу. 
Інтерв ю с. р. і не відмінюється; інтерв’ювати, 

а не -вирувати м. пм. 
Інтерес, в Г. інтбрес; мн. інтереси, а не інте¬ 

реси п, 
ІНФлюенца, а не інфлюбнцїя. 
Гнший, мц. інчий, а не інний а. 
Гов, в Г. Йов; іців’іі, 7й/?, лат. ЛоЬ. 
Іона, в Г. Йбна. 
Іраде, не відм.: в Г. іраде п. 
Іржати, іржання. 
Ірйна або Орйна, Ярйна; в Г. Ірена з п. Ігепа; 

давнє Чрйиа, ЕЩрг}. Див. ст. 169—170. 
Ірод, а не Герод п.; "Иродт*, *Но(одг}д9 лат. 

Негобеє. 
Ірпінь, Ірпеня або.Дрпіня. 
Ісаак, Ісак, Сак; Чсаакт», гр. Іоаах; в Г. Ізаак, 

Ізак з п. Ьаак. 
Іскра, р. мн. іскор: Без іскор Кул. 180. 
Іспанія, з гр. 2пагІау давнє *Іспаша; в Г. 

Еспапія, див. вище ст. 169-170; гр. щ ми спо¬ 
конвіку вимовляли як и, а не е. 

Іспанський, в Г. еспанський, див. Іспанія. 
Іспанець, народне — гишпанець. 

Існувати, а не істнувати а. 
Історичний, -на, -не; часом .— історичній, 

-ня, -не: Засада історична, Тимч. 158. 

Історія, народне стбрія. 
ІтИ, про що йде річ, в Г. о що п. а. — Іти 

по воду, див. по, вода. — Іти чим: полем, лісом, 
а не по полі, по лісі м. Зінько йшов полем, Гр. 
22. Ідуть кудись світами, Леп. З гл. 82. 

Іще, з іеціє, частіше ще; в Г. часто нще а. 
Іюда, частіше Ю'да. 

ї. 

ї: Я видів ї, Лепк. З гл. 13; на В. У. її. 

Ідовйтий г.; на В. У. — уїдливий, ушіпливий, 
уразливий, дошкульний. 

їдь г. а. з кдк; иа В. У. — отрута, трутизна, 
трійло. 

їздити, їжджу, їздиш, їжджений. їздити чим: 
Дарованим конем не їздити; їздити па чому м. 
Саме тим возом він і їздить, Гр. 68. Див. їхати, по. 

II, род. та прич. відм. від вона; в Г. арх. вї 
(або і). Див. він. 

їй, дав. відм. від вона; арх. біі. 
Імосць г. п.; на В. У. — пані-м&тка, м. ма¬ 

тушка. Див. еґомосць. 
їсти, їм, їси (а не їш або їсиш мц.), їсть, 

їмо, їсте, їдять, їджений; прик. сп. їж, їжмо, їжте 
(в Г. їдж, їджмо, їджте). У Грінч. „Під т. в.**. їж 
176, їжте. 

їх вживається як предмет в реченні; колиж 
це додаток прислівниковий, то частіше вжива¬ 
ється їхній, а не їх: їхній батько взяв їх до себе. 
В мові м. слово їхній вважається словом місцевим. 

їхати чим: залізницею, возом, Дніпром; з м. 
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їхати на чому. Див. їздити, по. їхати по що, а не 
за чим; див. по. Вулицями їхали люде, Гр. 327. 

їхній, -ня, -не; в Г. їхнмй. 

Й. 

Йде про кого-що; зах.-укр. о кого-що а. п. 
Йняти віри, йму, ймеш. Не йме віри, Гр. 153. 
Йно див. іпо; по голосних вживаємо йно, по 

приголосних іпо. 
Йоан г., на В. У. — Іван, Іоан. 
Йов г. див. Іов. 
Його, род. і прич. відм. від він; в Г. его а.; 

див. він. Слово його в укр. мові часто вживається 
плеонастично: Що його тут робити, Грінч. 126. 
По прийменнику наголос переходить на перший 
склад: на йбго. 

Йой г. п.; на В. У. тільки ой. Див. ой. 
Йойкати, йбйкнути г. п.; на В. У. бйкати, 

бйкнути: Хора мати ввесь день ойкала. 
Йому, дав. відм. від він; в Г. ему а. Див. він. 

По прийменнику наголос переходить на перший 
склад: по йбму. 

Йона г.; на В. У. Ібна, ’Мна, ’Ісогад. 
Йордан, з Йордану; Іордан; в Г. з Йордану. 

К. 

К приіменник, з к'к; частий в народній мові, 
але в літературній його вживається дуже рідко, 
найчастіше в цих а. виразах: Ну тебе к бісу! 

Туди к нечистій матері! К чорту! Туди к лихій 
годині! Звичайно зам. к вживається до. В Г. к 
вживається частіше, як на В. У. Див. ік, д, ід. 

Кабаре с. р. і не відм., з фр. саЬагеі, (вимова: 
кабаре); в Г. кабарет м. р. з п. каЬагеі. 

Кабат г. п. лат.; на В. У. не вживається, 
тут: спідниця або верхпя одіж, мундир. 

Кабинет, кабинбтний, а не кабинетбвий п. 
Фр. і англ. саЬіпеі, нм. КаЬіпеМ; в Г. Ґабгпет 
з п. ^аЬіпеі (а це з італ. ^аЬіпеііо). 

Кавалерйст, а не кавалериста п. 
Кавалер і кавалер; народне кавалір; з лат. 

сауаііиз кінь, через фр. сауаііег. 
Каварня г. и.; на В. У. — кофейня. 
Кавка г. п.; на В. У. — галка. 
Кавказ, кавказький. 
Кавун, а не арбуз м. 
Кавція г. н.; на В. У. — забезпечення, гарантія. 
Кагла, в Г. кагла. 
Кадр, з кадру м. р. з фр. сасіге, нм. Касіег; 

В Г. надра ж. р. 
Кадрйль, з кадрилі ж. р.; народне — кадреля. 

Боярин поставив молодих до першої кадрилі, Лев. 
І. 187. В Г. кадриль м. р. п.: Перший кадриль, 
Леп. З гл. 107. 

Кажан див. лилик. 
Каждий, з давн. кажьдкій, частіше в Г.; на 

В. У. частіше кожний, кбждий з давн. кожкдкій. 
Кажйсь, вульгарне мтреба — здається. 
Казамат див. каземат. 
Казань ж. р. і казаная с. р. з давнього кдза- 

ниіє, інколи проповідь, давнє пропокіідк. 
Казати, кажу, кажеш, кажуть, кажучи, каза¬ 

ний; в Г. кажу. Казати до кого (а не к кому а. м.) 

УКРАЇНСЬКИЙ стилістичний словник. 12 



- 178 - — 179 — 

або кому; казати що або про що, в Г. о що а. п.\ 
часом казати чого: казок, або за що (ліпше про). 
Казали з давнього часу визначає й наказувати, 
але в цім розумінні в Г. вживається частіше, ніж 
на В. У. 

Каземат, з фр. 1а сазетаіе, нм. сііе Казетаие, 
англ. сазетаіе; в Г. казамат з п. кагатаі, з іт. 
саватаіїа. 

Казенний, а не казьбнний м. 
КаійФа або Каяфа; давнє Клїіфл. 
Кайданй, р. мн. кайдйнів, а не кайдан; кан- 

далй з м. 
Какао с. р. і не відм., нм. Какао; в Г. 

какао п. 
Каламар, з каламара; з ново-гр. хаЯарйдіг. 
Каламутний, мц. каламітний. 
Калатати, калатнути; в Г. кол&тати або кала¬ 

тати, калатнути. 
Калач, в Г. колач а.; калачбм, р. мн. калачів. 

Калачем закусить, Кул. 273. 
Калевала фипа не Калевйла. 
Календар, -ря; народне колінд&р, коляндйр; 

в Г, календар п.; слово з лат. саіеішагіит. 
Калка річка, а не Кавка. 
Калюжа, в Г. калужа. По дворах стояли зе¬ 

лені калюжі, Коц. 45. 
Каляти а., в Г. вживається частіше, ніж на 

В. У.; це старе наше слово — калгатисл — часто 
заступається словами — бруднити, мазати. 

Камера, з лат. сатега; в Г. камера п. 
Камінець, камінця, а не каменець. 
Камінь, з каміню (рідко: каменю), кймінем; 

для мн. збірна форма -- каміння. 
Каміняр, -ра, мн. -рї, а. каменяр. 
Камка перс.; в Г. камка п. 

Кампанія — війна; компанія — спілка, това¬ 
риство. 

Кам’янйй з давнього кллланкій, кам’янистий, 
кйм’янйця, Кам’янець-Подільський, кам’яніти, ка¬ 
м’янка; також: камінний, з кл/мвмкнкій, камінець, 
камінйстий; рідко арх.: каменистий, каменйця,- 
каменіти. В Г. камінний або камяний. 

Канал, каналу, мн. канали, каналами; в Г. 
канали, канал йми; з лат. сапаїиз. 

Канва з фр. сапеуаз; в Г. канва з п. 
Канделябр м. р., вжив, частіше у мн:: кан¬ 

делябри. 
Кандидат на що або чого; в Г. часом о що п. 
Канів, з Канева; канівський. 
Канівець, а не каневець а. 
Канікули, канікул з фр. сапісиїев; в Г. кані- 

кула з п. капікиїа. 
Кантйна г. п. фр,, на В. У. не вжив., тут — 

козацька кухня, робітнича їдальня. 
Канути, Сльози канули з очей, Чайк. „За 

светр." 48, — це о., па В. У. тільки капнути: 
Сльоза 'за сльозою капали з лиця на руки. 
Левицьк. 

Канцелярйст, а не канцеляриста п. 
Каня, — птах з роду коршаків, в Г. часто 

вживається (Ждала, як каня дощу, Чайк. „Одар- 
ка“ 17), па В. У. рідке слово. 

Капа п,; на В. У. — прикриття на ліжко, 
літнє одіяло. 

Капельмейстер, -стра (давня нм. вимова); в Г. 
-майстер (нова нм. вимова). 

Капернаум, з -му, м. р. і відмінюється; в мові 
п. с. р. і не відмінюється. 

Капитулювати, а не капитулирувати м. нм. 
Капля і крапля (а не кропля п,), капати і кр£- 
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пати, капка і крапка, давне кдплв і крдплн; р. мн. 
к&пель, крапель, Гр. 42. 

Капнйст, а не Капнист. 
Капосний, а не капосгний. 
Капрал, з фр. сарогаї, в Г. капраль п. 
Капрйз, капрйзний. 
Капсюля ж. р. з фр. 1а сарзиіе; в Г. капеля 

з я. карзіа. 
Каптан, -на, в Г. кафтан. 
Каптур, -ра, мн. -рь 
Капуцйн, в Г. капуцин п. 

. Капшук, з тюрк, кипчук, тат. капчух; в кап- 
шуці і в капшуку; в Г. кагічук. 

Капюшон м. р. з фр. 1е сарисЬоп. 
Карабель і корабель, з гр. умдафот, ц.-сл. кд- 

0ДКЛк І КОрЛКЛЬ. Арх. корибль не вживати. 
Кораблевий, а не корабельний м. Прилип до 

кораблевого облавка, Коц. 7. 
Караван г. п. пм.; на В. У. — катафалк, міри. 
Каравана г. з я. кагауапа (група подорож¬ 

ніх на сході); на В. У. караван м. р., з фр. са- 
гауапе. 

Карамзйн, а не Карамзин. 
Карантйн м. р. фрв Г. кварантана п. іт. 
Карбованець, -нця, а не карбовенець. 
Карбовка, а не карболка м. 
Карета, з іт. кагеііа; в Г. карота (звідки?); 

в XVII в. було корета. 
Кар' єра, в Г. каріера (це старий п. правопис, 

бо й поляки тепер пишуть касета); з іт. саггіега, 
Фр- саїтібге. 

Карий, а не каргй м. 
Карк г. я.; на В. У. — в’язи, шия; скрутити 

в’язи. 
Кардові Вари або Карлсбад. 

Карпати, з Карпат, а не з Карпатів. 
Карта з італ. сагіа, або мста, лат. шарра. 

Карти викладати, ворожити на картах. 
Картка г. п.\ на В, У. — сторінка. 
Картограма ж. р. з гр. -удащісс, в Г. кар- 

тоґрам м. р. з п. кагіодгат. 
Картон, а не кардон; Кружок з картбну. 
Картопля ж. р., а не картбпель м. р.; р. мн. 

картбпель; в Г. картбфля, р. мн. картофель; слово 
з нм. Кагібїїеі. 

Карфаген, -гену, Кдрд агент*, лат. СагіЬадо, нм. 
СагШа^еп; в Г. Картаґіна з п. Кагіадіпа. 

Касарня г. п.; кошари п. нм.; на В. У. ча¬ 
стіше казарма м. им. 

Касйр, фр, саізеіег, нм. Кавзіегег; в Г. касіер 
з п. каззег. 

Кассйрка, а не касирша м. 
Каскад, з каскіду м. р., з фр. савсасіе; в Г. 

каскада ж. р. з м. кавкасіа. 
Касувати, а не касярувати м. нм. 
Катаклйзма ж. р.; в Г. катаклізм м. р. п. 
Катар, катару, а не катер чи катар п. 
КатаФалк м. р. або катафалка ж. р. 
Катихйзис, гр. умггіхгіок;; в Г. катехизм п. 
Катихйт, а не катехет п. чи катехета п.; на 

В. У. звичайно — законовчитель. 
Катон, в Г. Катон п. 
Каторга, з гр. яатедуот (чому інколи й пи¬ 

шуть катерга). 
Кахля, з кахлі ж. р. або кахель, з кахля м. р.; 

мн. кахлі; з нм. КасЬеІ; в Г. кафля з п. 
Кацавейка, в Г. кацабайка п. 
Качан; в Г. кочап а. 
Качання, в Г. качане. 
Качур, качура, мн. -рі; а не качор я. 
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Каша — це зварена з крупи їда; в Г. зам. 
крупи кажуть каша, це п. 

Кашель, кашлю, кашлем, а не кашльом. 
Кашляти, а не кашляти; кашлянути, а не 

кашлянути. 
Кашовар, -ра, мн. -ри, а не кашевар. 
Каятися чого: Каюся гріхів своїх (рідко — 

в чім з дь). Каюсь скоих' зли^ учникков Полтав¬ 
ські акти 1669 р. ст. 160. 

Кварантаиа ж. р. г. з п. к\уагапіаппа; на В. У. 
карантин м. р. з фр. ^иагапі:аіпе. 

Кваснйй в зах.-укр. значить кислий: кваснб 
молоко, квасне яблоко, — це а. п.\ на В. У.: 
кисле молоко, кисле яблоко. 

Кваснйця зах.-укр.; на В. У. — кислиця. 
Квасок зах.-укр.; на В. У. — щавель, а ква- 

сбк — це рід страви з м’яса та картбпель. 
Квасоля, в Г. фасоля; з нм. Разоіе. 
Кватйра або квартира; з нм. Оиагііег. 
Квит або квгт, з фр. циіііе. 
Квітень, квітня — назва ІУ-го місяця; в Г. 

цвгтень. Див. цвітень. 
Квітка див. цвітка. 
Квітнйк, з *ку; а. м. цвітнйк. Квітники біля 

хати, Грінч. 114. 
Келар, *ря, мн. -рі. 
Келія — кімпата манаха, а в Г. — тюремна 

камера. Давнє кєлига з гр. уЛХХа. В довгій рясі 
по келії старий чернець ходить, Шевч. 

Кепкувати з кого-чого, а не над ким-чим м.: 
Кепкують з його, Кул. 139. 

Керва, кервавий, кервавйця зах.-укр, з давніх 
кртікк, ко^ккаккіи, кртчвлвици; літерат.: кров, Крбв ю, 
кровавий, кровавйця; часом — кргевавий, кривави¬ 
ця; щ. крг'вавий, кргвавиця (тутр м’ягке). Див. кров. 

Кврнйця, кернйчка зах.-укр. з. крьницга (ліп¬ 
ше б — кирниця); звичайно літерат. криницн, 
з крнницга. Криниця і колодязь - рівновживані, 
обидва наші стародавні слова. Див. колодязь, 
студня. Піди до криниці, ПІевч. 27. Кринична 
вода, Гр. 270. 

Керсет, керсетка мц.9 треба — корсет, кор¬ 
сетка; 3 фр. С0Г8ЄІ 

Кесар, -ря, кесарів, кесарева. 
Кивати, киваю, кивнути; в Г. кивати, кивну¬ 

ти. Кивати па кого: Не кивай па мене чорними 
бровами, Метл. 16. 

Кивот або кібт; в Г. кйвот п.; давні кикбтт* 
І ИЙОТТі з гр. яфсот6$. 

Кйдати, кидаю, кидаєш, в Г. інколи кидйти. 
Кидати чим: Не кинь сиротою, Шевч. 8. Кидати 
на кого, в Г. за ким: ІСаменюками за ним ки¬ 
дали, А. Чайк. „Од.“ 46. 

Кйїв, а не Києв або Кийов; треба б: з Ки¬ 
єва, але традиційно вживають неправильної фор¬ 
ми: з Кигва; треба б: в Києві, під Києвом, але 
традиційно пишуть неправильно: в Кигві, Києвом. 

Київо-Печерський манастир, а не Київсько- 
Печ. м. 

Кйївський, а не києвський або київський. 
Кйлйм, з тюрк, кіііт; в Г. диван з п. На стіні 

килим висить, Свідн. „Люб.“ 28. Лавки були ки¬ 
лимцями позастилані, Кул. 38. 

Кинжал або кинджал, а не кбнжал. 
Кйновар, з кйноварі ж. р., як і в старовину було. 
Кйнути каміня; Грецію можна покйнути або 

опустйти. а не кинути. 
Кйнутий, або — кйнений. 
Кйпень, кипню, кйинем. 
Кип’ячий і киплячий. 
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Кирнйця див. керниця. 
Кисіль, з кисілю, рідко: з киселю. 
Кйснути, часом кйсти. 
Кйслощі, кйслощів, а не кислющей. 
Кит, кйту, з нм. Кім, а не замазка м. 
Китай див. Хини. 
Китаєвий — що зроблений з китайки; китай¬ 

ський — з Китаю. 
Кйтиця буває коло одежі (м. кисть); в Г. це 

букет: Китиця цвїтів. 
Кишеня, а не кешеня. 
Кийнин Тимч. 52, або києвлянин; в Г. киевля- 

нйн; мн. кияне. 
Кіготь, а не коготь а. м.\ кігтя (вимовляємо: 

кіотя). 
Кізлини, кїзлин. 
Кізлй, кізляти, мн. кізлята; також: козля, 

козляти, мн. козлята а. 
Кіл, кола; в Г. часом ків, кола мц.; давне 

колтк; для мн. збірна форма — кілля. 
Кілок, кілка, а не колок, колка; колькть. 
Кілька, кільки і кілько, з род. відм.: Кілька 

днів, Леп. З гл. 24; р. в. кількбх, д. в. кількбм, 
ор. в. кількома. На В. У. частіше кільки або кілько, 
в Г. — кілька. В наз. відм. на В. У. частіше ка¬ 
жуть скільки, в Г. частіше кілька: кілька журби, 
на В. У. скільки журби. Давне колько. Скільки 
разів він казав, Гр. 275. Скільки тут молилося, 
скільки плакало,. (Звідн. 32. Див. скільки. 

Кількалітній, -ня, -не; в Г. -ний. 
Кільканадцять, в Г. кільканайцять або кіль* 

канацять (це фонетичний мц. напис). 
Кількоро, з род. в.: Кількоро дітей. 
Кільо мц.; треба — скільки. 
Кімната, а не комната а. або ківнйта мц.; 

з лат. сатіпаіа (тепле мешкання з грубою, саші- 
пиз) через сер. г. нм. кешпаїе. 

Кіндрат, Кіндрата, рідше — Кондрат; давне 
Кодрат'к, Коддагод. 

Кінець, кінця, а не конбць а., коньць. Кінець 
війні, кінець світу, або: кінець війни, світа. Е. як 
прийменник з род. в.: Сидить батько кінець стб- 
ла, Шевч. 12. На кінці; мн. кінці, кінців, в Г. кінці. 

Кіно (ліпше б: кино) звичайно не відміню¬ 
ється, але це слово поширилося вже так, що стало 
своїм, а тому часто вже й відмінюється: з кіна, 
перед кіном. 

Кінцевий, а не кінцьовий. 
Кінчати, -ся, а не кончати, -ся а. 
Кінчйна г.; на В. У. частіше кончйна а. 
Кінь, коня, коневі, о кбню, на коні; мн.: кбні, 

кбней, кбням, кіньми, на кбпях; мц. конім, на коніх. 
Кір, кбру м. р., а не ж. р. м. Висипав кір. 
Кірець, кірця, часте й корець, корця; давне 

корьць. 
Кіснйй мц., треба — тіснйй. 
Кісто .мц., треба — тісто. 
Кість, кбсти, мн.кбсті, костей, кістьми і костями. 
Кітка — часте слово в зах.-укр.; на В. У. 

частіше — кіт, кїцька. 
Клавиш м. р. або клавйша ж. р., з лат, сіауіз. 
Кладовйще, а не кладбище а. м.\ також: 

гробки, могилкй, кладбвисько. 
Кланятися а., частіше — вклонятися, покло- 

нйтися; в Г. кланятися часте. 
Клас див. кляса. 
Класти на чому: Поклади на лавці. Коли ба¬ 

жаємо точніше зазначити місце, куди кладемо, 
тоді — класти на що: Поклади на лавку, а не 
на стіл. —- Слова класти, покласти вільно вжив. 
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в укр. мові (в мові рос. слово класть вжив, без 
приставки, а не з нею). Див. ложити. 

Клевета, клеветати, клеветнйк а, м.; на В. У. 
звичайно не вживаються, тут: брехня, наклеп, по¬ 
говір, обмбва, наклепувати, обмовляти, брехун. 

Клеїти, клею, клеїш, клеять; в Г. клеїти. 
Клей, клею; давне клей також клий, кл'Ьй. 
Клеймо, а, клейнб. 
Клейстер, клейстру, — так вимовляє (з дав¬ 

ньої пм. вимови) ціла В. У.; сучасне нм. Кіеіеіег. 
Клекіт, клекоту, а не клект, клекту. 
Клен, клену, а не кльон м,; кленбвий ; давне 

клбм к. Зза кленів Коц. 45. 
Клепати, клепаю,-паєш, і — клеплю, клбплеш. 
Клйкати кого, в Г. часто кл. за ким або звати 

а. Кл. про що, в Г. о що: Кл. о месть а. п. 
Клймат або клим&т а.; з гр. нРацатод через 

фр. кіітаі. 
Клин, клйна; для мн. збірна форма: клйння. 
Клир, клйру, давнє нслир'к з гр. хАудод; в Г. 

клєр з п. кіег; гр. г\ ми споконвіку читаємо як 
щ а не е, див. ст. 169. 

Клич, клйчу а. г. м,\ на В. У. — пбклик. 
Клієнт, а не клієнт. 
Кліше с. р. не відмінюється, з фр. сІісЬе; в Г. 

кліша ж. р. з п. кіізяа. 
Кліщі, кліщів, кліщами, інколи кліщйма: Рва¬ 

ли серце кліщйма, Крим. „П. гілля“ 11. 
Клопіт, клбпоту, а не клбнот а.; р. мн. кло- 

піт, або клбпотів: Від клбпотів, Леп. З гл. 44. 
Клопотатися чим, про кого-іцо або за кого- 

що; в Г. о кім-чім а. п.; клопочусь, -пбчешся, 
-пбчуться; прик. сп. клопочйсь, клопочітесь. Не 
клопочітесь ні про що, Кул. 218. Клопочуться 
про його, Гр. 262. За вбогих людей клопочеть¬ 

ся, Гр. 32. Хазяйствечком будеш клопотатися, 
М. В. І. 36. 

Клочча, мц. клбче. 
Клумба ж. р. з англ. сіишр, нім. Кіишреп; 

в Г. кльомб з п. кІошЬ. 
Ключ, ключем, а не ключом; мн. ключі, а не 

ключі, ключів, а не ключей м. а. 
Ключник, вимова: кліо/нник. 
Клякати зах.-укр. з дави, клгачити — нахиля¬ 

тися, ставати на коліна; цей а. дуже поширений 
в Г., бо підтримується й її. кі^каб; па В. У. мало 
вживається, тут — ставати на коліна: Він став 
на вколішки. 3. 0. Ю. Р. І. 6. Припавши на ко¬ 
ліна, помазав собі очі й уста, Фр. 3. Б. 50. Ста¬ 
вав на коліна в богомільному спокої, Коц. 11. 

Кляса ж. р. г. з п. кіаза; на В. У. тільки 
клас м. р.; пор. англ. кіазк, лат. е1а$8Із, гр. хЛсїоіс. 
У Коц. 51: Раїса перебігла кляс. 

Клястй, кляну, клянеш, клянучи, клятий; арх.: 
клену, кленега, клени, кленучи з клкм*, кдкнєши; 
мц. клину. Клясти кого, а не па кого. Клястися 
ким-чим, а не па кого-що. Клене свою долю, 
Шевч. 11. Див. проклясти. 

Кляштор, -ру, мн. -рі, але ліпше вживати 
свого — манастйр. 

Книгар, -ря, мн. -рі. 
Книгозбірня ліпше, як чуже — бібліотека. 
Кнйжечка, в Г. кнйжочка; р. мн. книжечбк. 
Кнйжка, стаття, брошюра па сучасні питання, 

а не по сучасних питаннях м. Див. по. 
Кнйжний, рідко — квішн/й. 
Кніт див. ґніт. 
Кнур, -ра, мп. -рі. 
Княжна, -нй; в Г. княжна п, 
Княжнйн, -на, а не Княжнин. 



- 188 
— 189 

Князь, князя, князбві, о князю або княже; 
князем, а не князьом, мн. князі, князів; в Г. 
князь, князя. 

Ко, подивись-ко мц., треба: подивись-но. 
Кобеляки, з Кобеляк; рідше Кобеляк м. р.: 

бх’лли с Кокедгакд Полт. акти 1670 р. ст. 190. Ко¬ 
беляцький. 

Кобз&р, -ря, -реві, о -зарю, -рбм (а не -рьом), 
мн. -рі, -рів, -рям. 

Кобй, ісоб зах.-укр. а.; на В. У. — як бй, колйб. 
Кобур, кобура м. р., або кобура ж. р., з тюрк.; 

в Г. кобур п. 
Ковадло Тимч. 54, в Г. ковало. Б’ють в ко¬ 

вадла ковалі, Чупринка. 
Ковалів, Ковалева, а не Ковальова. 
Ковель, з Кбвеля, а не з Ковля. 
Ковер, коверець г. а.; на В. У. — килим. 
Коверт див. конвбрт. 
Ковйль м. р., з ковиля, рідке; а. ковила ж. р.; 

звичайно — тирса. 
Ковнір див. комір. 
Ковпак, а не колпак а. м. 
Ковтати сльози, слину; в Г. ковтати, зна¬ 

чить і бити: Могли без шкоди ковтати в нього 
з пушок, Мак. Яр. 108; такого значіння на В. У. 
це слово не мав. Мовчав він, тільки знай сльози 
ковтав, Квітка І. 57. 

Ковткй, -ків, з давнього кодткн, часте в Г. 
в значінні сережки; на В. У. рідке, частіше зна¬ 
чить — ковтки вовни: Які ковтки он на собаці, 
Словн. Гр. II. 262. Ой надіну я сережки і добре 
намисто, Шевч. Див. сережки. 

Когут зах.-укр. п.; на В. У. — півень. Див. 
півень. Чс. коЬоиі, п. ко§иі. 

Кодекс, кбдексу м. р., з лат. сбсіех; в Г. кодбкс. 

Кожа <\ а. ,м.; на В. У. — шкура. 
Кожний або кбжен, в Г. часто кожній; див. 

каждий. Кожня (на В. У. кожна) ґрупа „Діло" 
Лі 10041. До кожного словечка прислухалася, 
Гр. 116. 

Кождий часте в Г., на В. У. частіше кожний'* 
див. каждий. Кождіський г., на В. У. кожні¬ 
сінький. 

Кожух, з кожуха, кожухом, в кожусі, а не 
кожуха, кожухом м. 

Кожухар, -ря, мн. -рі. 
Коза, мн. кбзи, кіз. 
Козак, козака, на козаку; а не казак м. 
Козел, козла, мн. козли, а не кбзли. 
Козир, козиря, кбзирем. 
Козлов, місто, а не Кізлов. 
Козятин, а не Козатин м. 
Кокаїн м. р.; в Г. кокаїни ж. р. з п. кокаіпа. 
Кокетувати з ким, а не кого. 
Коклюш м. р. з фр. а^иеіиске, а не кбклюш. 
Кокон з фр. сосоп, а не кокон. 
Колйч г. а.; на В. У. — калач. 
Колдун а. .іг.; на В. У. — чарівник, ворожбит. 
Колесо, мн. колеса, колгс Коц. 32. Тимч. 102, 

колісьми. 
Колихати (в зах.-укр. гов. колисати); колишу, 

•шеш, колихну. Довелось мені колихати те.бе у ко¬ 
зацькій колисці, Кул. 176. 

Колишній, -ня Коц. ЗО. 38, а не -нгей. 
Колізей, Колізбю з лат. Соїізеит; в Г. кольо- 

сбй з п. коїозешп. 
Коліно, мн. коліна, а не коліні а. ле., на ко¬ 

лінах, а не на коліпях. 
Колір Коц. 45, кбльору, або кбльор, кбльору; 

з лат. сбіог; а не кольбр. 
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Колісце, колісча, колісчатко, колісчата (ви¬ 
мова: колішча, колішчата); в Г. косісг^ата. 

Колія, рідше колія. В Г. часто вжив, колія 
зам. потяг: Вже прийшла колія (треба — потяг 
чи| поїзд); колей — це п. На В. У. поїзд з м.у 
або потяг з п. 

Коло кого-чого; мі^ кольо, киля Кул. От. 45. 
Колода, мн. колбди, колод. 
Колодка в зах.-укр. гов. часто вжив, як замок\ 

в літ. мові рідке. Замкнули хату на замбк. 
Колодязь, колбдязя м. р., з давнього коло¬ 

дник. Див. керниця, студня. 
Колоквіум м. р. з лат. соїіоциішп, мн. колбк- 

віуми; в Г. мн. кольоквія — це з п. 
Колоти, колю, колеш, колють (а не колять), 

кблючи, колотий; в Г. колю, колбтий. 
Колотйти, колочу, колбтиш, колбтять (а не 

колотю, колотють); колбтячи; в Г. колбчу. 
Кольор див. колір. 
Кольорйстий Гр. 24, а не коліристий. 
Колядувати, колядую, а не колядовати а. 
Командант г. з фр. сошшапсіапі; на В. У. ко¬ 

мендант з лат. соттепсіаге. 
Командувати — наказувати; командувати (а не 

командирувати м. пм.) — посилати. 
Комар, -ря, а не кумар; мц. комарь. Давне 

колларт*. 
Комарів, комарева, а не комарьова м. 
Комбинувати, а не комбинмрувати м. пм. 
Комедія; народнього комедія не вживати; 

з гр. хсорсодіа через нм. КотМіе. 
Комедний; народнього кумедний не вживати. 
Коменда г. з п. кошепсіа; на В. У. команда 

а нм. Коттапсіо. 
Коментар, -ра, без коментарів п. нм.; на В. У. 

частіше коментарій м. р. з лат., р. мн. комен¬ 
таріїв. 

Коментувати, -тую, а не коменторувати м. пм. 
Преса не перестає коментувати „Гром. В.“ №226. 

Комин, а не комгн мц.\ з лат. сатіпиз. 
Коминйр, * ра, мн. -рї. 
Комисар, комисара, комисаром, мн. комисари; 

в Г. комісар, комісари п. 
Комитєт (в Г. комітет) чого або для чого, 

а не по з м.: Комитєт харчових справ, К. для 
святкування (а не по святкуванню м.). 

Комір з сер. нім. коїіег; рідше: кбвнір чи 
кбвмір. 

Коміть г.; на В. У. вниз; коміть головою — 
вниз головою. 

Комната а. див. кімната. 
Комода ж. р. частіше, рідко комод м. р.; з лат. 

Соттоіїиз через фр. соттоіїе. 
Компанія; народнього кампанія не вживати; іт. 

сошра§піа, фр. ротра&піе. Мав компанію, Свідн. 39. 
Компенсація (фр., в Г. з кім. компенсація. 
Компетентний, а не компетентний. 
Комплєтно п., треба — цілком, цілковито, 

зовсім. 
Комунія г. п. лат.; на В. У. — причастя. 
Конання, в Г. кбнане. 
Конар г. п.; на В. У. — вїтка, галузка, гілляка. 
Конарйстий г. п.; на В. У. — гіллястий. 
Конати зах.-укр. з п. копай; на В. У. — кін¬ 

читися, вмірати. 
Конвалія з лат. сопуаііагіа. через п. коп\уа1іа; 

м. ландиш. Пахло конвалією, Сл. Гр. II. 277. 
Конверт — часте на В. У. з лат.; йор. фр. 1е сои- 

тегі, нм. (іав Киуегі, англ. соуєг, іт. сорегіа, со- 
тегіа, п. з іт. ко^егіа. В Г. копбрта, коверта. 
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Конденсатор, з лат.; в Г. кондена&тор з пм. 
Кондрат див. Кіндрат. 
Кондуїт м. р. з фр. 1е сопЦиіІ; в Г. кондуїта 

ж. р. з п. копбцііа. 
Конець див. кінець. 
Конечно, рідше конбчне а. 
Конклав м. р., відмінюється: -ва, -ву; в Г. 

конклаве с. р. з п. копкіауе і не відмінюється; 
лат. сопсіауе. 

Конкретний, а не конкретний. 
Конкурс, мн. кбнкурси, а не конкурса п. Кон¬ 

курс ші що, а не по чому м.: К на збудування 
пам’ятника. 

Конкурувати, а не конкурмрувати м. пм. 
Конокрад, а не коньокрад. 
Коноплі, конопель, а не конопля м.; в однині 

не вжив. Вирвався, як Пилип з конопбль, Ном. 
Лі 3153. Давнє коноплга 

Конотоп, а не Конотіп. 
Консервувати, а не консервмрувати м. пм. 
Консиліум або консиліюм м. р. і відмінюється; 

в Г. с. р. і не відмінюється, — це п. З лат. соп- 
зіііит. 

Консисторія ж. р., або консистор м. р.; з лат. 
С0П8І8І0ГІ11Ш. 

Консолідований, а не консолідмрований м. нм. 
Конспект з історії, а не по історії м* 
Константинопіль, р. -поля; і К—поль а. 
Констатувати, а не конста?ггувати або конста- 

тирувати м. пм. 
Конституційний, а не конституціонний м. 
Консул, кбнсула, консулат, консультація, 

з лат. сопзці; в Г. читають пз з пм. за пз, 
тому тут: кбнзуль, конзулят, конзулярний, кон- 
зультйція. 
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Континуатор г. п. лат., ліпше — продбвжу- 
ватель. ** 

Континувати г. п. лат., ліпше — продбвжувати. 
Континуване г. п. лат., ліпше—продбвження. 
Контора з іт. сопіого; в Г. кантор з п. кап- 

іог. На В. У. кантор — тільки співак в жидівській 
школі. 

Контракт, -кту; в Г. кбнтрактп.; лат. соп- 
ігасшв; мн. контракти, а не контракта п. 

Контролір,-ліра ліпше, рідше — контролер з фр. 
сопігоіеиг; контролер м. з лат. сопігоіог. 

Контроль м. р., контрблю, з фр. 1е сопігбіе; 
в І. контрбля ж. р, з п. копігоіа. 

Контролювати, а не контролгрувати м. пм. 
Контуш, -шаабо частіше — кунтуш, -ша, з тур.- 

осм. копіоз, а це з гр. хагдьд. В Г. кбнтуш п. 
КонФерув£ти, а не конфермрувати м. пм. 
КонФета з італ. сопіеПо; в Г. конфет м. р. 

з нм. Копіекі, п. копіекі; на В, У. частіше цу¬ 
керка ж. р. 

КонФискація з фр. 1а сопїізсаііоп; в Г. кон- 
фиската з п. копїізкаіа. 

КонФитура п. фр.; на В. У. — варбння. 
Конципібнт г. п. лат., на В. У. не вжив, 

тут — канцелярист, секретар. 
Концерт, концерту; в Г. кбнцерт п.; з лат. 

сопсегіо через фр. сопсегі; мн. концбрто. 
Коньйк, -ку, в Г. кбняк з п.; з фр. со^пас. 
Кооперація з фр. соорегаііоп; кооператгіва з п. 

Можна б розріжняти: кооперація — співпраця, 
кооператгіва — товариство для співпраці. 

Копання, в Г. кбпанє. 
Копати, копаю, копає; в Г. і кбпле. 
Копенгаген, фр. СорепЬа^ие, нм. КорепЬадеп, 

13 УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 
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англ. СорепЬа^еп ; в Г. Копенгаґа з и. КорепЬа^а. 
Копенгазький. 

Коперта див. конверт. 
Коп’6 з давн. копиіе с. р. (часом вжив, й ко¬ 

пія ж. р. з п. коріа, корі а), коп’я, коп’ю, коп’ем, 
мн. кбп я. Але частіше піка, спис. 

Копйстенський, а не Копистенський. 
Копйт м. р., рідше копито с. р. а. м.; мн. ко¬ 

пита, копйтьми. Копит звіряти польового, Кул. 
Іов 89. 

Копійка, рідше — копіка, р. мн. копійок Гр. 91. 
Копіювати, а не котирувати м. пм. 
Копія, лат. соріа, ліпше наше — відпис. 
Копула г. п. лат.; па В. У. — верх, баня. 
Корабель див. карабель. 
Коралі, коралів; одн, корал, в Г. кораль. 
Коран, Корану араб.\ в Г. Кбран п. 
Коректувати — робити коректу, від слова ко- 

рбкта; або коригувати — від лат. соггі^о. 
Коректура з нм. сііе Коггекійг; також вжив. 

коректа з п. когекіа, з лат. соггесііо. 
Корець див. кірець. 
Корж, коржа, мн. коржі, коржів; рідко мц. 

кірж. 
Коридор з фр. соггійог, нм. Коггісіог; в Г. ко- 

ритар з п. когуіагг. 
Корйсний, а не корисгний а.; в Г. кбрисний. 
Користати з чого, а не чим м.: Він з того 

користав, А. Чайк. Мал. 16. 
Корйсть, на користь або в користь кому, а не 

кого. 
Корйця див. цинамон. 
Корінь, кбріня, кбрінем, мн. кбріні, кбрінів; 

корени (рідко: кореня); коріеевий (часом коренб- 
вий); для мн. буває частіше збірна форма — коріння. 

Кормйти а. м.у треба — годувбти. 
Корнелій, Корнелія, а не Корнеліуш п. 
Корова, мн. корбвй, коргй. 
Коровод г. п. див. хоровод. 
Корогва ж. р. з давнього ^орлігка; рідше ко¬ 

рогов, р. В. КОРОГВИ Ж. р. З ^ОрЛхГкІ, ^орл>гокь. Р. 
мн. корогов або корогвів. У запорожців на білих 
корогвах червоні хрести, Кул. 828. Роспустили 
військову корогов, Кул. 335. — Див. фана, хоругва. 

Королева ж. р., в Г. часто королевая, р. ко¬ 
ролевої а. п. 

Королів, а не Корольов м. 
Коромисел, -сла м. р. і корбмисло, -сла с. р., 

а не коромйсло м. 
Коротати рідке, частіше — проводити. 
Коростишів, з Кбростишева. 
Коротенький, в Г. коротенький. 
Короткий, корбтший (вимова: корбтчий); вко- 

рдтці г. п., на В. У. — в короткім часі, скбро, 
небавом. 

Корсо не відм. с. р., з іт. согво; в Г. корзо 
з нм. Когве. 

Корсунь, з Кбрсуня м. р. 
Корч, корчй м. р, — це пеньок по зрубанім 

дереві; корчувати — витягувати пеньки з землі. 
В Г. корч вживають зам. кущ, де п. кіегсг: Росли 
корчі ліщини, Чайк. „На ух.“ 178, треба: кущі. 
Палаючий або горючий кущ (Ісход III, 3), а не 
„корч горіючий" п. Росхиливши кущі руками, 
спинилась, Грінч. 39. Зверпув з дороги за куш, 
Кул. 150. Гвсткій кВцгк дВкоккж Летичів. зап. 
1659 р. Зелена, як весняний кущ, Коц. 21. 

Корчма ж. р., р. м. корчем, а не корчмів; 
вимова: кбршма. 

Коса, косй, кбсу; мн. кбси, кіс, кісми або косйма. 
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Косар, -ря, мн. -рі. 
Косматий а. г. м., треба — патлатий, кудла¬ 

тий, волохатий. 
Костел, костблу з п. кобсіоі; можна й кбстш, 

костелу, а не костьол м. Костельний. З лат, еазіеі- 
Іит, бо містився в містах— в замках, сазіеііигп; 
пізпііце ці казіеііа позникали, але назва їх ли¬ 
шилася за церквою. До п. мови зайшло з чс., 
а до- XVI в. у п. казали сегклуа, сегкіе\у. 

Костер, костра, на кострі а. г. м.; на В. У. — 
бгнище, бгнисько, баг&ття. Єретиків палили на 
бгнищі. 

Костомарів, -рова, а не Костомаров. 
Костянтин, рідко Коистантйн а.; давнє Кон¬ 

стантний. Остріж. лист 1520 р.: Костлнтин. 
Костянтинопіль, з К-поля. 

іКотел, котла, або — кітла, кітлу, в кітлбх; 
в Г. часом котев мц.; давнє котьлті. 

Котлета ж. р. з фр. 1а сбіеіеііе; в Г. кбтлет 
м. р. з п. коііеі. 

Котляр, -ра, мн. -рі. 
Котрйй або нотбрий звичайно визначає: хто 

з двох або з декількох: Котрий з вас нашкодив? 
Це старе наше слово которьж і не треба в побіч¬ 
них реченнях без потреби заміняти його на який. 
Див. який. 

Котюга, -ги; котюзі по заслузі, а не котюга, 
котюзі. 

К0Ф6 с. р. і не відмінюється. 
Кохатися в чому: Кохайтеся в правді, Гр. 

Сл. II. 294. 
Коц г. з п. кос, а це з нм. Коіде; на В. У. — 

ковдра, покрйв&ло. 
Кочергі а. м.9 ліпше — коцюба, з ср. нм. 

коізскаиМ. 

Кошйри п. нм. див. касарня. 
Кошіль, кошіля, кошілем; давне кошель, 
Кошовйй, кошовбго, а не кошевкй чи ко- 

шбвий. 
Кошт, кошту, мн. кбшти, з нм. Козі; в Г. мн. 

кбшта п. 
Коштувати (пробувати) чого; з с. лат. созіаге 

через нм. козіеп; кбштувати — варт, м. стбигь. 
Кошуля, давнє ксшВлтл з хоуооуЛЛют, лат. 

сазиіа, на В. У. не вживається, тут — сорочка; 
але часте в Г., де підтримується й п..коз;ш1а. 

Кпини, кпин г. п.; на В. У. — кепкування. 
Кпйти, кплю г. п, з кого-чого; на В. У. рідке, 

тут звичайно — кепкувати з кого-чого, а не над 
ким-чим м. 

Краватка г. з ??. кгалуаіка, а це з фр. 1а сга- 
уаіе; на В. У. галстук м. р. з нм. баз НаІзіисЬ. 

Кравчйня г. ті.; на В. У. — кравчйха. 
Крадіж, крадіжу м. р.; в Г. крадіж, р. в. кра¬ 

дежі ж. р.; давні: крадквд кражва. Книга Луцька 
1568 р.: ел* томі* крадеже. Полтав. акти 1667 р. 
ст. 90: с крадєжВ пейзане. 

Краєвйд, краевйду, а не крайовид. Вишукував 
гарні краєвиди, Коц. 29. 

Краевий, а не крайовий. 
Край, кінець чого: край берегу; з краю, на 

краю, краєм; краєчок Коц. 21; в Г. з краю, краєм. 
З давнини край — це сторона (рідний край) або 
кінець чого. Інколи край не змінюється: На край¬ 
небі хмарою темніє великий ліс, Гріпч. 114. 
В крайнебо дивлюся (на горизонт), Словн. Гр, II. 
299. Чорні хмари росли на крайнебі, Коц. 54. 

Крайній, -ня, -нє Гр. 82; в Г. крайній. Край- 
ній — це ехігетиз, що з краю; не вживати цього 
слова зам. надзвичайний. В Г. вживають крайнє 



- 198 — — 199 - 

або крайко а. мна В. У. їх нема, тут: дуже, 
надзвичайно. Крайня пора, крайній час г., ліпше: 
остання, слушна пора, година чи час. Давні: 
крайній і крамний. 

Крамар, -ря, кличн. в. крймарю, мн. -рї; кра¬ 
марювати. 

Крамнйця, в Г. склеп п. Див. склеп. 6 в його 
й крамниця й земля, Грінч. 8. 

Кран, з крану, з нм. КгаЬп; народне — крант, 
крент. 

Крапати, краплю або крапаю. 
Крапива ж. р., крапйв’яний, арх. кропива, 

кропив’яний з давн. кропика і копоика; в Г. кро¬ 
пива; у лемків: копрїва; м, кропива. 

Крапля див. капля. 
Красивий а. г. м.у треба — гарний. 
Красий г.; на В. У. не вжив., тут — рябий, 

сорокатий, м. пестрнй. 
Красний г. а.; на В. У. — хорбший, г&рний; 

старе наше слово крлсьнмй на В. У. вже рідке, 
в Г. часте. Краснозвучність г., на В. У. — мило¬ 
звучність; краснонйсь г., на В. У. — краснбпис 
м. р., каліграфія, чистописання м. 

Красти, краду, крадеш, крйдуть; в Г. краду, 
крадеш, крадуть, як і м. Красти у кого що. Кра¬ 
дений, а не крадяний. 

Кращий Кул. 40, краще Гр. 24. 29, крйщати; 
в Г. красший, красше з п. 

Краяти, краю, з давн. крллти, крлкати — рі¬ 
зати, розрізувати; часте в Г., рідше на В. У. 

Кревняк, кревнячка г. п.; на В. У. — рбдич, 
рб дичка. 

Креденс г. з п. лат. кгесіепз; на В. У. не ві¬ 
доме, тут тільки буфет, так і болг., срб., мск., 
ФР- англ.; фр. 1е ЬиКеі 

Крейда з нм. КгіФа — Кгеісіе; а не креда п. 
Білий як крейда, Гр. 244. 

Крейсер з голг. кгиіввег, а не крижовпик чи 
статок п. 

Крекотень, крекотня. 
Кременчук, з Кремемчука, в Кременчуці або 

в Кременчуку. Кременч. запис 1654 р.: у Кремен¬ 
чук#, запис 1692 р.: Дісалоса в Крє/менчУкУ. Пливе 
ідука з Кременчука, Чуб. V. 13. М. Кременчуг, 
в Кременчузі. — Кременчуцький. 

Кремінь, з крбмішо, крймінем; кремені». 
Крем'янець, з Крем’яная, крем’яний, крем’я- 

пбцький. Книга Луцька 1563 р.: Побгала до Крє- 
<«Анца; ЖалУючн на старост# крємАнецкого. Та¬ 
кож: Кремінець. 

Креп, крепу м. р. з фр. 1е кгере; в Г. крепа 
ж. р. з п. кгера. 

Крепкйй див. кріпкйй. 
Кривавий див. керва. 
Крйвдити, кривджу, кривдиш, крйвдять, крив¬ 

дячи, а не кривдють, кривдючи мц. 
Кривйй Ріг, криворіжський. Кривий, криві¬ 

ший; кривий на ногу. 
Кривйти, а не кривити. 
Крйзис, крйзису м. р. з гр. хдіоїд, нм. Кгізіз 

■ і Кгіве, англ. СГІ8І8; в Г. крйза ж. р. 
Криївка г. п.; на В. У. — схбванка, укриття. 
Крик про що, в Г. о що а. п. 
Крйкнути, кричати кому або па кого, про 

кого-що. „Одчепись !“ крикнув на неї Остап, Гр. 265. 
Крило, мн. крйла, крйльмй і крйлами Гр. 41. 
Крйлас з клйрогк, хЛтідод; див. ст. 169. 
Кринйця див. керниця. 
Кринолін м. р. з фр. 1а сгіпоііпе; в Г. крино¬ 

ліна ж. р. з п. кгіпоііпа. 
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Кристалізувати, а не кристалізмрувати м. нм. 
Критерій м. р. з гр. хуп^дюг; мн. критерії, 

а не критерій п. 
Крйтись, частіше — ховатись від кого-чого. 
Кричати, кричу, кричйш, кричйть, кричучи; 

кричати про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Кричать 
про правду, Гр. 142. 

Крйша м., треба — покрівля, верх, дах, да-- 
хівка; давне кровли, в Г. інколи крівля а. Див. дах. 

Кришталь, з кришталю, кришталевий, а не 
-льовий чи -ловий. Кришталеві кубки, Кул. 38. 

Крівавий див. керва. 
Крівнйй г., на В. У. — кревний з п. 
Крізь — через шо: Хоч крізь землю йди, 

Ном. Лізе крізь тин, Гр. 15. Наскрізь. Через ніч, 
а не: Крізь ніч, Мог. 446. Скрізь, а не крізь. Див. 
скрізь. 

Кріль, кроля, крблик, крілик, корблик; в XVII в.: 
кролнкк. 

Крім кого-чого, з кро.и Ь (кромі - кром - крім); 
в Г. кромі а. 

Кріпкйй, але й форма крепкйй дуже поши- Їена, бо вже вдавнину було кр’кп-ьккій і креп'кккій. 
'ому кргпость і крепость ж. р. (в Г. часом навіть 
кріпгсть), кріпости, кріпостю, р. мн. кріпостей. 

Кріс, кріса г.; на В. У. не вжив., тут —руш¬ 
ниця. Машинбвий кріс г., на В. У. — кулемет. 

Кріселко, крісло, з крісла. 
Кров ж. р., кровавий; крбв’ю чи крів’ю, 

рідше кров’єю або крівлею, крівлю; в зах.-у. часто 
крбвію а. Див. кбрва. 

Кровать, -ті ж. р., давне кровлтк з гр. и^а/ї/їй- 
гюр (єсть в „Слові о полку Ігоревім" XII в.), але 
частіше вжив, ліжко, пбстіль. 

Кровотока ж. р., в Г. кровотбк м. р. ». 

Крок, з п. кгок, ліпше - ступінь, ступіня м. р. 
Див. ступінь. 

Кроква ж. р., р. мн. крбков, а не кроквів. 
Крокодйл, крокодила м. р., давнє коокодил'к, 

з гр. кдокбдіЛод, сер. гр. ходхбдіЛод; в Г. г.роко- 
диль з п. кгокобуї. 

Кролевець, з Кролівця. 
Кромі а. г. з кро.и к; на В. У. — крім. Див. 

крім. 
Кромішній а., в Г. -ний. Тл»8 кромішнюю 

Ключ Роз. 1665 р. л. 10. Давні: кром-ктьнїй 
і -НЬІЙ. 

Кропива див. крапива. 
Кропка п., треба — кр&пка. 
Кропля п. див. капля. 
Крохмаль м. р., крохмалю; з нм. КгайшеЬІ. 
Круг, кругбм кого-чого. Бігають круг возів. 

Гр. 121. 
Крупй, круп і крупів; в одн. не вживати м. Не 

змішувати з словом каша. Див. каша. 
Крутйти, -ся, кручу, крутиш, крутять (а не 

крутють), крутячи, кручений; в Г. кручу. 
Крйкати, крячу і крякаю, крячеш і крякаєш, 

кряч і крякай. 
Ксьондз, -дза і ксьондзи, -дзя (колись так 

звано лише вищих достойників церковних, пі¬ 
зніше перенесено на всіх духовних польських). 

Ктйтор, тйтор, ктитор'к з гр. кггігшд. Див. 
титор. 

Кубань, з Кубані ж. р. 
Кубло, р. мн. кубел. 
Куда або кудй, в давнину було вже к8да 

і к8дкі; з плином часу куда зникає на В. У. — 
тут частіше куди (а куда піддержується ще м.); 
в Г. частіше куда. Куди ти йдеш, ИІевч. 9, — 
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а не де ти йдеш п. Кудою втечеш, козаче, Чайк. 
Відд. 100. 

Кудер м. р., кудря; але в одн. вжив, рідко, 
звичайно у мн.: кудри, кудрів, а не кудрей. Ча¬ 
стіше: кучері, кучерів. Див. кучері. 

Кудою вільно вживається в укр. мові (в м. не 
вживається). 

; Кудрйвий, в Г. кудерявий; але звичайно: ку¬ 
черявий. Див. кучері. 

Кужіль, кужіля м. р. і кужіль, кужблі ж. р. 
або кужбля, -блі ж. р. 

Кузен м. р. з фр. соизіп; в Г. кузин з п. ки- 
2уп.' Кузина ж. р. з фр. соизіпе. 

Кузня, р. мн. кузень. 
Кукіль, кукілю, кукілем, а не кукільом мц.; 

кукілбць, давнє клколь. 
Кукурудза, часто кукуруза або кияхй, пше¬ 

ничка; з тюріс.-осм. кокогог, або з рум. кикигиа. 
Лани кукурудзи, Коц. 27. 

Кулачки, кулачок. 
Куліш м. р., з кулішу, куліш 6м (а не кулі- 

шом) — це вариво з крупи або пшона. В Г. ку 
леша ж. р. — вариво з кукурудзяної муки; слова 
„куліш“ в Г. не вживають. 

Культивувати, а не культивмрувати м. нм. 
Куля, а не пуля м.; д. г. нм. киїа. Куля його 

не одоліє, Кул. 41. 
Кумерція народне, треба — комерція, з лат. 

сопші егсіит. 
Кум, кума, мн. куми; куми — кум і кума разом. 
Кумпанія народне, треба — компанія. Див. 

компанія. 
Купе з фр. соире, не відмінюється. 
Купіль, купілю, інколи купелю м. р, а не ж. 

р., К^ІІ’клк. 
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Купидбн, в Г. Купідо. 
Купно г. п.; на В. У. — купівля. 
Купрйн, Куприна, а не Куприн. 
Купувати (а не куповати), купити, куплю, 

(а не купю), купиш, купить; куплять (а не ку- 
плють чи купять); купуючи; куплений, а не 
купляний; в Г. куплю. 

Купування, в Г. куповане. 
Купюра, з фр. 1а соириге. 
Кура а., частіше курна, мн. кури, курбй, а не 

КУР> курмй. Олександрія XVIII в.: кзркй. Всячини 
напакували: і курей і гусей, Свідн. 8. 

Куракин, Куракина, а не Куракйн. 
Кур’бр, в Г. курієр; нм. Кигіег з фр. соиггіег. 
Курінь, куріня, курінйм; з тюрк, кюрен. У ку- 

ріні, Гр. 246. В Г. інколи курінь п. 
Курйоз, курйбзний або курібз, курібзний; 

з лат. сигіозиз. 
Куропатва, а не куропбтка; мн. куропйтви, 

куропбтв. На куропатви, Чайкк. Мал. 29. 
Курс, мн. курси, а не курса п. Курс історії, 

а не по історії м. 
Курсйв, курсиву м. р. з іт. сигзіуо м. р., фр. 

сигзії; в Г. курсйва з п. кигзу\уа ж. р. 
Курсувати, а не курсмруватн м. нм. 
Куртуазія з фр. соигіоізіе; в Г. куртоазія. 
Курятко; в Г. курятко. 
Кусень, кусня м. р., куснем; в Г. кусник, 

рідше — кусень. Добрий кусень хліба, Фр. 
З верш. 70. 

Кусйти г. п.; на В. У. — спокушати кого 
до чого. 

Кусник г.; на В. У. — кусок, кусень. Нам той 
кусник в рот не лізе, Фр. З верш. 240. 

Кут, кута; кутбк, в кутку Гр. 39. 
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Кутйс, кутасу, з тюрк.; в Г. кутас п. 
Кутя, давне коутига (а тому треба б куття), 

з гр. хоуккіа. В Г. кутя п. 
КуФвр, куфра, п. киїег з д. нм. киіїег; на 

В. У.— скриня, скрйнька, чемод&н. Див. чемодан. 
К^хар, -ря або куховар, -ра, мн. -ри; з нм. 

Коск. 
Кухарка, в Г. кухарка; куховарка. 
Кухня, -ні, р. мн. кухонь і кухень. 
Кухоль, кухля м. р.; п. киїеі з с. г. нм. кйріеі. 
Кучері, кучерів, кучерям, в кучерях. Кул. 

104, Кучерявий. Голова в кучерях, Рибалонька 
кучерявий, Шевч. 

: Кучити, -ся на В. У. — надокучити; Мені 
купилось сидіти г., на В. У. — мені надокучило 
сидіти. А вжеж тії кучері мені надокучили, Ном. 
№ 2085. 

Кучма, р. мн. к^чем; на В. У. частіше вжив, 
в значінні патлата голова, а не шапка. 

Кушнір, -ра, з нм. Кіїгзскпег. 
Кущ, куща м. р. Див. корч. 
Кшталт м. р., п. квгіаіі з нм. ^евіаіі; ліпше — 

зразбк, подбба, манїр. Почали значні козаки жити 
на лядський кшталт, Кул. 32. 

Л. 

А. Чужий звук І на Україні споконвіку вимовляли 
не м’ягко, бо м’ягка вимова л мало природня нашій мові. 

Греки свою X вимовляли не м’ягко і цю свою ви¬ 
мову занесли й нам на Україну; а що це так, про це 
виразно свідчать ті сотні ріжних слів, які ми перей¬ 
няли від греків, напр. хоча б: алилуя, аналой чи налой, 
скандал, Вавилон, Єрусалим, каламар, митрополит, лам¬ 

пада, ангол, Халдея, апостол, талан, климат, католик 
і багато інших; так само з нем’ягким л вимовляємо 
й хресні грецькі ймення; Олекеандер, Олексій, Варлам, 
Вукол, Улас, Гаврило, Ликера, Данило, Олена, Лисавета, 
Клавдій, Клим, Кирило, Лазар, Лавріїг, Левко, Ловгин, 
Лука, Мелаиіка, Мелетій, Михайло, Пантелимон, На¬ 
талка, Палажка, Платон, Соломон, Пилип і багато т. п. 
Коли б греки свою X вимовляли м ягко, то всі ці 
ймення вимовляли б м ягко й ми, бо цеї вимови на¬ 
вчили нас самі греки. 

Коли вдавнину ми переймали слова від інших на¬ 
родів, то чуже І все українізували, цеб-то вимовляли 
його не м’ягко; про це свідчать сотні чужих слів, які 
ми від віків вживаємо з своїм л, напр.: атлас, аул, ар¬ 
тикул, алмаз, бибула, баклажан, котел, латинський, ла- 
коминки, млин, осел, пубдика, дубличний, палац, школа, 
капитал, шарлатан, ґвалт, малпа, ланцуг, шламбон 
(8сЬ1а^Ьаиш), галун, ґлей, каплун, келих, булка, цегла, 
салата, салдат, блуза, лак, лакувати, шалвія, башлик, 
цло, хвалди, ґалаґан, стодола, бавелна, блейвас, блакит¬ 
ний, шшіетуватий і сотні т. п. Коли візьмемо старі 
наші пам’ятки, то побачимо, що вдавнину в нас ніколи 
не мягчили чужого л, а писали: астрологи**, филак- 
тнрига, философнга, философіі,л латиннн’к, лавра, 
лампада, ланцоугт», крнсталт», йр^елий,коркодилт», 
Х’ламнда, алфа, алфавнтт*, алтарк, ларк, лоуна, 
ладане, таланта і сотні т. п. 

Римляне своє І, а також і грецьку X (а від гре¬ 
ків римляне перейняли надзвичайно багато слів) ви¬ 
мовляли м’ягко, і свою вимову передали й тим мовам, 
що повстали від мови їхньої. Таким чином з плином 
часу в Европі утворилося дві вимові: грецько-східна — 
не з м’ягким, а своїм л, і римська — з м’ягким Зви¬ 
чайно, ця римська вимова І не могла не вплинути й на 
мову українську; часто зносячися з сусідніми нар о- 
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дами, — поляками, почасти німцями та чехами, укра¬ 
їнці занесли, — переважно вже в новий час, — й до 
своєї мови невелике число слів з м’ягким л, напр.: 
шуфляда, ляда, лямпа, бляха, фальш, крохмаль, фільварк, 
ґляяц, бадь, питель, пляц, цилюрик, колядувати, люци¬ 
пер, клягатор, шеляг, люстро, халера, льох, рапшиль, 
мораль і т. п. 

Інші слов’янські народи послідовно дотримуються 
засади націоналізації чужих слів, а тому не допускають 
до своєї нисьменности м’ягкого л; так, серби ніколи не 
м’ягчать л в чужих словах, вони пишуть: балада, бло¬ 
када, блуза, балдахин, балет, атлас, баласт, археологи]а, 
дипломатка, полемика, факултет, минералоги]а, Платон, 
зоологи] а, психолог, теолог, долар, легенда, Лондон, ме¬ 
тал, .телефон і т. п.; звичайно, такий напис не завва- 
жае людям, що знають чужі мови, при потребі в своїй 
вимові м’ягчити чуже І більше, ніж звичайне середньо¬ 
піднебінне сербське л. Так само, як серби, роблять бол¬ 
гари і росіяне. Так само й чехи користаються своїм 
особливим І, відмінним від латинського І, і не квапляться 
міняти свого на латинське. І на Великій Україні так 
само міцно тримаються своєї тисячолітньої культурної 
традиції і на письмі не м’ягчать чужого л, іцо українці 
прищепили й росіянам (а не навпаки); звичайно, інте- 
лигеятні верстви, що знають чужих мов, часом допуска¬ 
ють в своїй вимові й м’ягчення лу але до письма цього 
не вноситься. Для тих місцевостей України, де панує 
т. зв. середнє л, напр* на Полтавщині, це питання зво¬ 
диться тільки до питання правописного (як у чехів 
і почасти в сербів), бо і в слові клас тут вимовляють 
л так само, як і в слові молоко, — цеб-то вживають 
середньо-піднебінного Л. 

Навіть самі європейці не обов’язково всі м’ягчать 
своє І; скажемо, в мові англійській, особливо в Аме¬ 
риці, вимовляють І цілком твердо, напр.: Іогсі — лорд, 

Іайу — лейді, Іатр — лемп, рЬіІоІоду — филолоджп, 
Ьіоусі — Лойд, Обсяг \¥іІ<1 — Оскар Вайлд, Іій — 

лифт, ріал — плен, сІиЬ — клаб, Іо^іс — лоджик, 
Іоор — луп і т. п. 

Не те бачимо в Галичині. Тут міцно берегли свою 
культурну традицію, що до вимови л, аж до ХІХ-го 
століття, але за останній час польська хвиля цілком 
залляла своє рідне, і галичане вже м’ягчать чуже л. 
Отже в Галичині в літературі та в пресі постійно пи¬ 
шуть: білянс, бльокада, блюза, вулькан, до Гонолюлю, 
дипльомат, елемент, Зоїль, Ірландія, іслям, леґіонер, 
льокаль, Льондон, льорд, льояльний, лява, лявіна, до 
Нілю, парлямент, плебісцит, плян, плятонічний, плят- 
форма, Рапольо, силюет, слявіет, фалянга, флянеля, 
фльота і т. п. Дійшло до того, іцо почали м’ягчити на¬ 
віть такі слова, що споконвіку цього не знали, напр. 
лязарет (від /1а з ар ь, але по польська Іагагеі), лязур 
(давнє даз#рь, але по-польська Іагиг), навіть почали 
вже полонизувати свої споконвічні хрестні ймення; 
так, в »Молитвенику християнської родини*, вид. 4-е, 
Жовква, 1917 р. знаходимо в каліндарі: Теофілякта ст. 
745, Філярета 752, Іляріона 745. 751, Плятона 746. 
752, а ці ж ймення споконвіку в нас писали й вимо¬ 
вляли: вєофилактт*, Филарв'гь, Нлатіумк, Чда- 
рїиЛгн... 

Але м’ягчучи чуже /, в Галичині не роблять цього 
послідовно, — галичане м’ягчать І тільки там, де його 
мягчать і поляки; напр. в Галичині пишуть: епістола, 
каламар, канікула, Клайпеда, копула, кшталт, ладунок, 
ладувати, ланцух, матрикула, музулманин, пралат, фалш, 
формула і т. п., — все це чужі слова, і бувши послі¬ 
довними, треба б і тут м’ягчити л, але в Галичині тут 
не м’ягчать л тільки тому, що поляки в цих словах 
теж не м’ягчать свого І (був час, коли поляки взагалі 
чуже І м’ягчили не часто): ерівіоіа, каїатагя, капі- 
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киїа, кориїа, каяіаіі, їабипек, Іасіотьб, ІаЛсисЬ, шаігу- 
киїа, тияиїтапіп, ргаїаі, £аІ82, £огти1а. 

Іще один приклад. Від теї пори, коли поляки вза¬ 
галі рідко м’ягчили І в чужих словах, вони традиційно 
зберегли собі звичку не м’ягчити кінцевого І в чужих 
словах, напр.: асітігаї, §іепега1, ібеаі, іпіс]'а1^ іпіегпа- 
С)опа1, капаІ, кагсіупа}, к^агіаї, Ііпеаі, ті^сіаі, тогаї, 
ребаї, ргоіокбї, габука}, гуіііаі, їеобаї чи £еиЗаі, сокоі 
і т. п., — все це чужі слова, де послідовність вима¬ 
гала б м’ягчити кінцеве І. За поляками й галичане не 
м’ягчать кінцевого л в цих саме словах : адмірал, ґе- 
нерал, ідеал, ініціял, Інтернаціонал, канал, кардинал, 
квартал, лінеал, міґдал, морал, педал, протокол, ради¬ 
кал, ’ ритуал, февдал, цокіл (біс! напр. Куз. ст. 323) 
і т. п. Як дивно на В. Україні бренітимуть ось такі ви¬ 
рази з »Укр. Слова« № 59: Ніякими моралами не зро¬ 
били ; не пропаґуймо моралами. 

Але ця звичка не м’ягчити кінцевого І часто не 
дотримується поляками через загальне -м’ягчення чу¬ 
жого І, іцо вони роблять за останні століття; тому 
в польській мові знаходимо: £акіе1, кгокодуі, шеіаі, 
№1, регкаї, арігаї, вгакаї і т. п. Цікаво,) що галичане 
наслідують поляків навіть в цих виїмках і собі пишуть 
і вимовляють: факель, крокодиль, металь, Ніль, пер¬ 
каль, спіраль, шакаль і т. п. 

Проте бажання дотримуватися лише своєї рідної 
тнсячелітньої традиції інколи помічаємо й в Галичині; 
так, в »Пісні про Роланда« В. ІЦурата знаходимо: 
постійно Роланд, леопард 23, Лорана 91, Кларбон 98, 
Лотарингіє 111, Ганелон 10. 112; у М. Возняка, »Істо- 
рія української літературне, т. П, Львів, 1921 р.: дія- 
лектика 39, полемістів 40, флорентийський 26, філосо¬ 
фія 27, полонізація 28 і т. п. 

Дехто каже, ніби напис напр. клас зам. кляса 
(польське кіаза) — це москалізм; так казати можуть 

тільки люде, що забули свою тисячелітню традицію; 
ми ніколи не м’ягчили чужого І і цю свою звичку несли 
й росіянам. Українці цілі віки (ХУІ—XVII— XVIII) 
працювали в Росії і занесли до неї не тільки силу чу¬ 
жих слів, але також і свою власну вимову їх. 

Лаба, ж. р. дуже поширене в зах.-укр. слово 
зам. лапа, — лабатий, лабунь, прізвища: Лаба, 
Лабка. Давні пам’ятки пе знають цього слова, — 
в них тільки лапа; певне, це позичка з венгер- 
ського: ІаЬ — нога. На В. У. тільки лапа, але єсть 
лаббти, лабетів: Взяти в лабети. Назва Ельба- 
Лаба каже про старовинність цього слова. 

/Іагер, з лагеру, мн. лбгери. 
Лагідний і лагідний. 
Ладан, а не ладон. 
Ладен, ладна, ладнб, Коц. 36. Ладен що-хви-. 

лини збити, Гр. 250. 
Ладний, в значінні „гарний", на В. У. вжив, 

рідко, — це п. 
Ладувати — накладати, з нм. ІаОеп. 
Лазар, лазарет див. шпиталь. 
Лазур, лазурі ж. р., лазУрь; лазурний і лазу- 

рбвий. В Г. інколи лязур п. 
Лайка, р. мн. лайбк. 
Лак, лаку, з нм. Ьаск, фр. 1а ^ие; в Г. ляк. 
Лакей, лакбя, з старо-нм. Іакеу, а це з фр. 

^иаіз. В Г. льбкай з п. Іокаф 
Лакувати, а не лакмрувати м. нм.; лакбваний, 

а не лаїш/юваний. 
Ламати, ламаю, дамаеш, і — ламлю, ламле, лам- 

лють, ламаний, поламаний, зламаний, від давн. 
ламати, ллмлю, ллмлю. Крім цього, в старовину 
були форми: ЛОМИТИ, ЛОМЛЮ І ломати, ЛОМЛЮ, 

що дали наші: ломйти, ломлю, лбмиш і ломати, 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 14 
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ломаю. В літ. мові частіше вжив, лам&ти. Ніхто 
й шапки не ламав, Гр. 214. 

Лан, з лану, на лану; пор. нм. Ьагкі. 
Ландиш див. конвалія. 
Ланцюг, ланцюга, на ланцюзі з с. г. нм. Іап 

ги^; пор. рум. Іапс, чс. ІапсисЬ, п. Іапсисй; вже 
вдавпину було ланцагі% і ланци^'к. В Г. часте лап- 
цюх, а також ланц, ланца, ланцем. Почав роспу- 
тувати ланцюг, Коц. 8. До стіни його ланцюгом 
приковано, Кул. 394. 

Лань або ланя ж. р., давне: лани, ланни; пор. 
чс. Іап, м. лань, п. Іапіа. Як та ланя, Леп. З ж. 43. 

Лапати, в Г. лапати. В Г. лапати — ловйти, 
хватати, це п. На В. У. лапати тільки м. „щу¬ 
пать" : Полапай — чи мокре. Аж усміхавсь, обла¬ 
пуючи Петра, Кул. 419. 

Ласий до кого-чого або па кого-що; ласий до 
грошей або на гроші, л. панувати. В Г. інколи 
ласий чого: Ласий добичі, Бирч. II. 50. 

Ласка, з ласки, а не по мнлости м. 
Ласкавий або ласкав, з давн. ласкавий; будь 

ласка (походить з — будь ласкав), будьте ласкаві; 
рідко: будь ласко мц. (з — будь ласков); не ка¬ 
зати ласкавий лі. Ласкаво, арх. ласкаве. Ласка¬ 
вими очима, Гр. 272. Скажи нам, будь ласко 
(ліпше: ласка), Кул. 298. Див. будь. 

Ласощі, ласощів. 
Ластівка, а не ласточка лі., р, мн. ластівбк. 

Леся щебетала, як ластівочка, Кул. 420. 
Ластовиння, див. веснуїпки. 
Латйна — вульгарний шкільний вираз з її. 

Іасіпа (з 1іп§иа Іаііпа); звичайно кажемо — ла¬ 
тинська мова. Пор. грека. 

Латинизувати, а не латинизгфувати м. пм. 
Лаяти, лаю, лаєш, лають, лаючи. Л. за що, 

л. чим: дармоїдом; лаятися за що. За землю ла¬ 
ються, Гр. 64. 

Лебідь, лебедя м. р., лебедем; мн. лебеді, ле¬ 
бедів; але вже встаровину аекєдк було інколи й 
ж. р., тому й в укр. мові бував це слово й ж. р. 
Інколи лебедя, лебеді ж. р. — лебідь-самка. Білий 
лебідь, Фр. Ів. Виш. 42. Інша лебідь заспівав, 
Щур. Сл. о п. Іг. 19. 

Лев, лева, леву, левом (а не: льва, льву, 
львом м.), мн. леви, левів; давне дьвт%, лькд. 

Левйцьний — так здавна пишуть і вимовля¬ 
ють це прізвище, що ПОХОДИТЬ ВІД ЛвКИТ'К, ЛЄ- 
ви'Гкск'ь, Хеьїпябд, Іеуііісиз. За останній час, під 
впливом слова лівий, почали неправильно писати 
Лівицький. 

Левкой, левкбя м. р. з гр. Лєьхоїог; в Г. лев- 
коя ж. р. з п. 1е\укогуа. 

Легалізувати, а не легалізирувати м. нм. 
Легенький Гр. 39; в Г. легонький Бирч. І. 167. 
Легіон, з лат.; в Г. леґіон. Легіонер, легіо¬ 

нерський з фр. Іе^іоппаіге; в Г. леґіонар, -ський 
за п. лат. Іе^іопагіиз. 

Легкйй або лбгкий; легка, легке (вимова: 
лехкйй); лЄгчий і легший (вимова: лехчий або 
лекший); легчати і легшати (вимова: лекшати). 

Леговисько, логбвище а., в Г. леговище. 
Леда, незмінне, часте в Г. з п. Іесіа, Іайа: 

леда день Мог. 400, леда кому Мак. Рев. 316, леда 
хвиля. Цей п. на В. У. не вживається, тут: кож¬ 
ний, будь який; але вживається: ледащо (з леда 
іцо), ледачий. 

Ледве, ледві і ледво повстали з старих іеає та 
іед'кка; в Пересопн. Єв. 1556 р. ледка. Київ. Апо¬ 
стол 1680 р.: ледве; чс. Іесіуа. Па В. У. звичайно 
вжив, ледве Коц. 10. 19, рідше лЄдві (любили так 
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писати Куліш і Грінченко); в Г. вживаються 
ледво та ледви. 

Ледівнй г. див. льодбвня. 
Ледовий г.; на В. У. — льодовий. Льодовб 

Море, а не Льодовате п. 
Ледянйй г. м., треба — льодовий. 
Лежати, лежу, лежиш, лежать (а не лежять 

мц.)у лежачи (а не лежучи). Лежить мені на серці. 
Лейтенант з фр. Ііеиіепапі; в Г. ляйтнант 

з нм. Ьеиіпапі 
Лексикон з гр. а не лексикон. 
Лекція під п. впливом кажуть в Г. на науку 

учителя в якій будь школі; задане виучити — 
теж лекція; У нас сьогодні п'ять лекцій. Я цеї 
лекції не вмію. На В. У. лекція — лише наука 
в вищій школі або виклад публичний; в Г. це — 
виклад. На науку в середніх і нищих школах ні 
В. У. кажуть урок, від давнього ©урск-к, а не 
лекція. Лекція з історії, а не по історії м. 

Лемент, лементу з лат. Іашепіиш; мн. -менти, 
а не -нта п. 

Лен г. див. льон. 
Лента а. м., треба — стрічка. 
Леонйд, в Г. Лєбнід. 
Лестощі, лестощів. 
Лет г. а. див. літ. 
Летаргія ж. р, з гр. Ац&адуіа, Ацхїадуог; в Г. 

лбтарґ м. р. з п. 1еіаг£. 
Летйчів, з Летйчева; летйчівеький. 
Летіти, лечу, летйш, летять, лйтячи. Летить 

садом, Леп. З гл. 96, а не по саду, 
Лещата, лбщат. 
Либонь, а не лебонь. 
Ливан, а не Лібанон п.; Лїкднк, Лі@аРо$. 
Ливарня, в Г. ліярня п, 

Ливійсьиий, а не лібійський п. 
Лйвія, Лигіа, а не Лібія з п. ЬіЬіа, лат. 

ЬіЬуа. 
Лйкати, лйкнути г. п.; на В. У. — ковт&ти, 

ковтнути, проковтнути. 
Лйлик г., на В. У. — кажйн, кажанбк; давне 

лніикь, лилек'ь, лилгккгь, тещиз. Як миш їззість 
кусочок чого свяченого, то зробиться з неї кажан. 
Чуб. І. 55. 

Лйлія або лілія з лат. Ііііит, давне лиднй м. р., 
на В. У. вимовляється ріжно: лелія, лйлія, ли- 
лйя, лілія. 

Лймар, лймаря; з нм. Кіетег. 
Лимона, лімона (давне див. цитрина. 
Лимонад м. р. з фр. Іітопайе; в Г. лімопяда 

ж. р. з п. Іітоіуасіа, іт. Іітопаїа. 
Линва ?. ?мл, на В. У. — вірьбвка, товстий 

мотуз, шнур; п. Ііпаз сер. г. нм. Ііпе. Див. вірьовка. 
Лйпець, лйпця (місяця) і липцю (меду). 
Липкйй, -ка, -кб, а не липкий м. Лйпнути або 

лйпти. 
Лисенко, а не Лйсенко. 
Лисйчий, лисиччин, а не лисій м.\ давне ли¬ 

сичий І лисий. 
Лйскати, лйскавка див. блискавий. 
Лист з найдавнішого часу визначає паписапе, 

грамота, письмо, сіег Вгіеї, дистк. Слово письмо, 
пис/ио, ішслдм найчастіше визначало вдавнину саме 
писання, твір, буква. 

Листопад — це X місяць: Л\цк сзктакпн, ре- 
ко/икіи листопада, Гал. 6в. 1144 р., Мт. 12. Під 
п. (а п. з чс.) впливом в Г. змінили листопад на 
XI місяць, коли листя вже не падає, бо опало ще 
в X місяці. Див. жовтень. 

Лити, ллю, ллєш, ллють, лий, лййте, литий, 
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з давн. лити, лик>, льк>; зах.-укр. лляти, лию, 
лиеш а., або лляю, лляеш. 

Литій, литії ж. р., дитига, з гр. Літі/; в Г. лйтія п. 
Лихвар, -ря; лиувдрь. 
Лйцар, -ря; з сер. г. нм. гїіег. 
Лице, а не лицо м.; лице в давн. значило й 

щоку, і це значіння на В. У. додержалось й до 
тепер, хоч не часте; але в Г. дуже часте, де вжив, 
у мн. (підтримується п.): Рум’янець покрив бліді 
лиця О.Барвін.; на В. У. скоріше скажуть: по¬ 
крив бліде лице, цілує в лице (а не в лиця). Об- 
личча так і пашіло рум’янцем, Гр. 38. 

Лйчити — бути до лиця: так йому шапка ця 
личить; лгчйти — рахувати. Підпережись, як ли- 
чить у поході, Кул. Іов. 84. 

Лише, давн. лише, звичайно не скорочується 
на лиш (коли ж скорочується, то це частіш вжи¬ 
вається як лишень: гляди лиш!). В Гал. частіше 
кажуть лиш, а не лише. 

Лишйти, лишати кого-що; лишу, лйшеш, ли¬ 
гнуть; в Г. лишу. Лишати, залишати — кидати; 
лишатися, залишатися — оставатися. Все бери, 
а мене лиши, Ном. № 9708. Наперед не виривайся, 
а ззаду не лишайся, Ном. № 5862. 

Лйштва, р. мн. лйштов, а не лиштвів; з сер. 
г. нм. 1Ї8Іе. В Г. лйства з ш 1І8І\уа. 

Лищати див. блискавий. 
Ліберія з п. ІіЬег]а, а це з старо-нм. ІіЬегеі 

чи з сер, лат. НЬегаіа. На В. У. частіше ливрея 
з фр. ІІУГЄЄ. 

Лівобережний Коц. 12, часом — -ш'й. 
Лід, льбду, льодом, на льбді або па льоду, 

МН. ЛЬОДИ, 3 ДаВН. ДЄД'К, ЛЯДД, ДЄД8, ЛЄДТчМК, на 
лед'к, мн. лєдкі; в Г.: лід, леду, лбдом, на леді 
і на леду, мн. лбди. Не вживати льод, льду, льдом 

л. Напис на Тмутороканськім каміні 1068 р.: лі*к- 
рИЛТк море по дєд8. 

Ліжко, а не ліжок; на ліжку і на -нові; р. мн. 
ліжбк. Ліжко — це тільки те, на що кладуть 
постіль. Не зміш. з словом постіль. Постіль (а не 
ліжко) білу стала слати, Чуб. V. 1. Я кровавими 
сльозами не раз постелю омочу, НІевч. Впоряд¬ 
кувавши свою дівочу постіль, Раїса рано лягла 
у ліжко, Коц. 48. 

Лікар, лікаря; в Г. лікар, лікаря. Лікар нер¬ 
вових хороб, а не по нервовим хоробам лі. 

Ліквидувати, а не ліквидгфувати м. плі. 
Лікер, лікеру, з фр. Іщиеиг. 
Лікоть м. р. (а не локоть чи локіть), ліктя, 

ліктем, мн. лікті, ліктів, ліктями; р.,мн. звичайно 
ліктів, лише лщ. в значінні міри інколи локбт. 
Давнє Д4КТ%ТЬ, лскгьть. 

Лінйвий до чого: Лінивий до роботи. 
Лінійка, а не лінєйка з лат. Ііпеа. В Г. 

лінеал з п. пм. 
Лінощі, лінощів, а не ліпощей. 
Лінуватися, лінйтися, а не лінувати чи лінити. 
Лінювати, лівіяти, лівію, ліній, поліній; чс. 

Ііпоуаіі, п. 1іпіо\уас; в Г. лініювати; м. линевать, 
линеить. 

Ліпший, ліпше, ліпшати вільно вживаються 
на В. У.; це не пол., бо вже з XI в. часто зна¬ 
ходимо по укр. пам’ятках: д’кп'кн, д'кпьшии; слово 
лгпий тепер вже не вжив. 

Ліс, з лісу, в лісі; мн. лісй, а не ліса м.; 
лісонько, в Г. лісбйко. 

Ліса, ліска, з давн. л'Ьсл, д'кска, вже рідкі на 
В. У., але часті ще в Г.; па В. У. кажуть — палка, 
дрюк, кій; ворота, плетінь. 

Ліста г. п. з італ. Изіа; на . З/. У. не вжив., 
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тут — спис, спйсок, вйказ. Ліста плитнича г. п., 
на В. У. — Відомість платнйча або спис платничий. 

Літ, лбту, летом, на лету; в Г. і лет, лету а. 
Літати, літаю, з давн. ліьтдти, д'ктлк»; літав, 

в Г. інколи літав. 
Літера див. буква. 
Літній, -ня, -не; в Г. -нйй; давне д'кткмїй 

1 д-ктьнюй. Літня робота, Свідн. 9. У Коц.: літ 
нього 55, літньої 5, літніми 14. 

Літо с. р., мн. літа, літ; вліті, літом, в Г. літі 
а. На старости літях, Грінч. 269. 

Літопис, з літопису м. р., мн. літбписи, літб- 
писами; а. літбпись ж. р. Французький літопис, 
Щур* Рол. 98. Вже з пам’яток ХІУ-го віку слово 
це відоме як слово м. р. 

Літошній, в Г. літбшний. 
Літра ж. р., ли'грд з Аїгдсг, інколи вживають 

літр м. р. з 1е Іііге. 
Ліхтар, -ря, мн. -рі, -рів: з с. г. нм. ІіиЬіаеге. 

Житом. Єв. 1571 р. Мт. 11: л^утар. 
Ліхтарна, -ні ж. р., р. мн. ліхтбрень; в Г. 

часто літарня з п. Іаіагпіа. Скрізь ліхтарні, 
Щур. Рол. 79. 

Лінрня ?. п.; на В. У. частіше — ливарня. 
Ліцитація г. з п. ІісуІас] а, а це з лат. Іісііаііо. 

На В. У. аикпібн з нм. Аикііоп, а це з сер. лат. 
аііайк. Ь: бік товче, В 

і не л, Лобатий, ам, на лббі, мн. лобй, лобів, 
з давн. л'кб'к, л’ккл; а не лба, лбом, на лбу м. 
і не ліб. З лоба, Коц. 19. На лобі Гр. 259. Лобом 
у бік товче, Чайк. Відд. 24. 

Лобатий, а не лобастий. Лобатими головами, 
Коц. 17. 

Лов, лбви, ловів, або влови, а не охота м.у 
з давн. ловкії Мксіислакк ИЗИДІ ид ловкі Пов. 

вр. літ під 1032 р. Всі стали обережними як на 
вловах, Коц. 21. 

Ловець, ловця, мн. ловці, ловців з давн. лсвьць- 
в І. лбвець, лОвці. 

Ловля, маловживане, в Г. ловля: гарне було 
старе допитки. 

Ловйти, ловлю, лбвиш, ловлять (а не ловять), 
ловлячи (а не ловлючи), лбвлений (а не ловляниП): 
в Г. лбвлю. 

ЛогарйФм, -му, з гр. Яоуа^/іод: в Г. льо- 
гаритм. 

Лож, ложі ж. р., з /гкжь, часте в Г.; на В. У. — 
брехня, обман, неправда. 

Ложйти вільно вжив, в укр. мові (в мові м. 
це слово вжив, тільки з приставкою — положити): 
батько ложить хліб на столі, Гр. НІ. 423. Ложити 
на чому або на що, див. класти. 

Ложка, в лбжці, р. мн. лбжок, з давн. лкжкка; 
зах.-укр. лйжка, п, їугка. 

Локалізувати, а не локалізмрувати м. нм. 
і , Локомобіль м. р.; в Г. льокомобіля ж. р., п. 
ІокотоЬіІа. г 

Локомотив, локомотиву м. р., з фр. іосошоіііує; 
в 1. льокомотйва ж. р. з п. Іокошоіу^уа (а це з іт 
Іосотоілуа). 

Ломйти, ломлю, ломиш, ломлять (а не лбмять), 
лбмлячи (а не ломлючи), лбмлений (а не ломля- 
ний); в Г. ломлю. Див. ламати. 

Ломання, частіше — ламання, в Г. лбманв. 
Лондон, а не Лондон або Льбндин п. 

. Лоно, до лбна. але частіше — до лоня, мн. 
лбні, до лонь. Тиснеш до лопь своїх, Щоголів. 

Лоскотання, рідко — лоскіт. 
Лотерея ж. р. З лат. через нм. ЬоНегіе; в Г. 

льотерія з п. лат. 
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Лубні, з Лубепь і з Лубнів. Идошд кт* ДУкн8 
Пов. вр. літ 6114 р. 

Луна (а не луна), зах.-укр. заграва. Пішла 
дібровою луна, Шевч. Луна розлягається, а не 
роздається м. Голосна луна розляглася серед 
темної ночі, Лев. І. 109. 

Луцьк, у Луцьку, а не Луцк. 
Луч м. р. а, г. м.\ на В. У. в літерат. — прб- 

мінь; в Г. луча, мн. лучі, лучами. 
Лучай, лучатися, лучйтися, з дав. лКчлм, л$- 

чдтнсл, часті в Г., але на В. У. частіше— випа¬ 
док, трапляється, буває. 

Лучче, луччий, луччати — постійно були в на¬ 
шій давній мові: лВчкшни, дВчкінага, лВчкшє, лКчб, 
лКтше; тепер їх часто міняють на кращий, літі- 
гний.. За луччнх часів, Кул. 37; лучче Гр. 52. 67. 
Коц. 56. Кул. 41. Свідн. І. 

Льнянйй або — ляннйй. 
Льод див. лід. 
Льодовйй, в Г. ледянйй. 
Льодовня ж. р. — загальне на В. У., рідко — 

ліднйця; давнє леденикії вже не вживається; 
в Г. ледівпя. 

Льокай г}. див. лакей. 
Льон, льбну (а не — льну м.), льбном, 

з давн. лкн'к, лкнв; в Г. лей, лену. Кидай, 
Петре, жито жати, йди до мене льону брати, 
Пісня. Льону тліючого не загасить, Морач. 6в. 
Мт. 1220. 

Льох, з нм. ІюсЬ, в льоху, але часте й погріб 
(або пбгреб), р. погребу м. р., з давн. погрєкк; 
в давнину казали ще вникниш* або мбдвкннцт; 
в Г. пивниця, давнє пикюищи. Полтав. акти 1669 р. 
ст. 149: Ткіе речи немдлкій часі* лежали в тслл 
пВстом погрек'к. 

Любек, пм. ІдіЬек, англ. ІдіЬеск; в Г. Любека 
з п. ІліЬека. 

Любий — це милий, дорогий; не змішувати 
з м. „люб6й“ — всякий, аби який. 

Любйти, люблю, любиш, люблять (а не любять 
чи люблють), люблячи, люблений (а не любляний 
чи люблений); в Г. люблю. 

Любов ж. р., р. люббви, а не любвй лі,, ор. 
любов’ю, з.-у. любо вію а. Аби до любови, Ном. № 
8898. В Г. буває й форма любва а.: Любвою рідні, 
Леп. З гл. 63. 

Любощі. Сомко козак не до любощів, Кул. 180. 
Люде — це правильна мн. від давнього дю- 

дин к; всі письменники па В. У. пишуть люде; 
в Г. частіше — люди алі. люди; р. мн. людбй; 
на людяхор. людьмй. Засміються злії люде, 
Шевч. 19. їхали люде, Гр. 327. Люде Коц. 14. Ку¬ 
ліш все писав люде 8. 84. 148. 359. „Ключ Роз.“ 
1665 р.: діоде, л. 1. 27 б. 41 б. 

Людйна — це загальна назва без ріжниці 
полу; чоловік — це тільки муж; не плутати слів 
людина і чоловік (и/. человіжт? = укр. людина). 
Мотрин чоловік був добра людина. Кожна людина 
своє лихо несе, Ном. Д2 1993. 

Людство, в Г. часто людствб. 
Людський, а не людськйй; вимова: людзький 

(так інколи й пишуть; так писали в XVII віці). 
Люлька, люлечка, а не люльочка; в Г. фаііка 

п. пм. Проміняв жінку на тютюн та люльку, Пісня. 
Див. файка. 

Люстро, мн. люстра, люстер; з _фр. Іизіге. 
В ясне люстро виглядалася, Чуб. V. 579. 

Лютер, Лютера; в Г. Лютра. 
Лютеранин, мн, -не; в Г. лютеранин. 
Лютість, -тости, лютістю, в Г. -тостею а. 
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Лютощі, лютощів. 
Лють, люти, люттю, в Г. лютию а. 
Люцйпер, люципера; лат. Ьїїсіїег. 
Люшня, люшні, з нм. діал. Іеизе, ІеисЬзе, Ійпве; 

в Г. люшня п. 
Лягтй (зах.-укр. а. лячй, лічи), ляжу (а не 

лягу м.)у ляжеш, ляжуть (а не лягуть .у.), мин, 
час ліг (в Г. ляг), лягла, лягло, лягли, лігши 
(а не лягши), прик. епос, ляж, ляжмо, ляжте, ля¬ 
гайте (а не ляг, лягте). Давне л-і|іи, лечи, лаг», 
мин. час лег'к. Ліг спати, Кул. 382. Старший ліг, 
Свідн. 42. 

Лякатися кого-чого. 
Лялька, р. мн. ляльок; лялечка Гр. 303, а не 

ляльочка. 
Лятйчів, з Лятйчева, лятйчівський. вибрала 

латичкксккчго Черниг. кн. 1639 р., у Кам. 
Лячнйй, мені лячно г.; на В. У. — боязькйй, 

ббязькб. Боязько мені, Г. Барв. 352. Усі боязько 
дивились на Зіньку, Стор. М. Пр. 58. Замучена 
молодиця, боязька, М. Вовч. І. 49. 

М. 

Мабуть (походить з —має бути —має буть — 
майбуть — мабуть), а не мабудь і не мабіть. 

Магйстер, -стра, з лат. та^ізіег, а не магистр. 
Магнйт, магнйту, магнйтннй, з гр. цауггігісу 

давне лигнит'к; в Ґ. маґнбт, маґнбтний п.\ див. 
ст. 169. 

Магнитизувати, а не магнитнзгірувати м. пм. 
Магомет, давне Л\агл*втк, фр. МаЬотеі, англ. 

МаЬотеі; магометів, магометанин, магометанський. 
В Г. з нім.: Магомбд, -данин, -данеький. 

Мадрйд, з Мадрйду, Масігісі; в Г. М&дриг, п. 
Масігуі. 

Мад’ярин або мадяр, мн. мад’яре. 
Мається часто вживають не відповідно дубові 

укр. мови: Справа знахбдиться (а не мається) 
в суді. Не вживати цього слова як м. „иміетея". 

Мазур, мн. мазури, а не мадзур, мадзури мц. 
Май; лий, з гр. цаїоду звичайне в Г. і серед 

народу на В. У.; але в літерат. ужиткові зви¬ 
чайно — травень. 

Майовйй, а не маевйй. 
Майор, майора з нм, Ма]бг; в Г. майор п. 
Майорці, майорців. 
Майстер, майстра; з сер. гр. цаїогод, давне 

лийстер’к. Майстерній, -ня, -не. 
Макарони, з іт. тасагопі, вжив, лише у множ.; 

в п. шакагоп. 
Макбет, а не Макббт. 
Макогін, -гону, а не макогон а. 
Макуха ж. р.; в Г. макух м. р. 
Маджокка г, п.; на В. У. — жінка, дружина. 
Мадйй, а не малий м.; малїший; малбсень- 

кий, малюсінький, в Г. маліськнй. Вираз — мало 
того — це з м.у треба — ба, більше. 

Малодітній, -ня, -не; в Г. малолітній; давні — 
лилолкткиїй І лилолкткмкій. 

Малпа, з нм. шаиІаГГе, а не обізяна з тюрк.у 
мц. 

Мадьверзація ?. п. лат.; на В. У. не вжив., 
тут — спроневірення, обмана. 

Мальта, мальтійський; в Г. мальтанський з п. 
шаііапзкі. 

Малюнок див. рисунок. 
Мадяр, -ра, мн. -рі; з нм. Маїег. 
Малярія з іт. таіагіа. 
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Манастйр, манастиря, з візант. р^аагудюг 
(а не від давн. рогаотудюг), тому з ХІ-го віку по 
пам’ятках наших звичайно знаходимо /їланастир^к. 
Форма монастир теж давня. 

Манатки, манатків. 
Манах, манаха, з візант. рагахбд, давне ліа¬ 

нах"*. ; в Г. монах. 
Манашка, арх. манахиня. 
Мандри, мйндрів. Див. вандри. 
Маневр, маневри (1а шапеиуге, тапеиугез), 

а не маньоври м. 
Маневрувати, а не маневрмрувати м. нм. 
Манекен, манекену м. р., з фр. 1е гпаппециіп; 

в Г. манекгн з п. тапекіп. 
Манжета ж. р., а не манжет м. р.; в Г. ман- 

шета п. фр. 
Манноестуватн, а не манифестирувати м. нм. 
Манівці, манівців. 
Манометер, манбметра. 
Мантйлля або мантйлія, з ісп. тапііНа. 
Манускрйпт м. р., мн. -та, а не -та п. 
Маржйна, з румгуцульське — худбба, тов&р. 
Мйри, мар. 
Маргарйн м. р.; в Г. марґарина ж. р. з п. 
Марити, мріяти про що, а не мріти. Див. мрі¬ 

яти. І марили айстри в роскішпім півсні про 
трави шовкові, про соняшві дні, Олесь. 

Марія, Марії, але М&р’я, Мар’ї; встаровину 
вимовляли часто ДАаоїл, як і тепер в Г. 

Мармелад м. р. з фр. тагтеїаае; в Г. марме- 
ляда ж. р. з п. тагтеїасіа, а це з іт. таппеїіаіа. 

Мармор або мармур, мармору, з гр. радрадос, 
лат. шагтог; мрамор а. лі.; в Г. мрамбр. 

Мармуровий, а не мраморний м. а.; в Г. мра- 
мбрний. Море Марморбве. 
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Марно, а. марне. 
Март, шагіїив, постійно вживається в Г. і на 

В. У. серед народу; також марець, марця; але 
в літерат. вжиткові звичайно давне березень. 
Мцк апрндк (НКОЛ4КІЙ Кр'кЗкИ'к Стихир. XII. в. 
Рідко вживається березоль, березбля, давнє кере- 
зозслтч, кркзозолт*. 

Маршрут м. р. з нм.; в Г. маршрута ж. р. 
з п. тпагвагиіа. 

Масакра г. п. фр.; на В. У. не вжив., тут — 
мордування, побиття, бій, нищення. 

Маскувати, а не масшфувати м. нм. 
Масштаб з нм. МазєзіаЬ. 
Материн, материна, материне, а не материпий. 
Матеріял, а не матеріал. 
Матерній, -ця, -не; в Г. -ний, -на, -не; давві — 

ліатеркнїи і литеркнкін. 
Мати кого т кого-що: Мав він їх за порад¬ 

ників, Кул. 150. — Вираз: мати місце — це м. 
„йміть м1істо“ (а це з нм. еіаШіпсІеп), треба — 
відбутися, скоїтися: Трапився (а не — мав місце) 
такий випадок. — Що ти маєш г. п.; на В. У. 
звичайно: що в тебе єсть. 

Мати (а не матір), р. в. матери, прич. відм. 
матір (а не мати), матір’ю (а не матірр’ю), з.-у. 
матерню а.; р. мн. матерів або матерок чи матірок. 

Мати Божа, а не Матка Боска п. В Г. першу 
Пречисту (свято 15 серпня) звуть: Матка Боска 
Руска. 

Матрац, матраца м. р. з давн. г. нм. таігая; 
в Г. матерац з п. таісгас, а це з іт. шаіегаяао; 
чс. шаігасе. 

Матрикул м. ф.; в Г. матрикула ж. р. з п. 
Матрос з гол. шаігооз, чс. шаігоз; в Г. матрос 

з нм. Маігозе. 
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Матура г. п. лат.; на В. У. — іспит зрілости. 
Махати, махаю, махаєш, мах&в, мах&ла, мах¬ 

нути; в Г. м&хати, махав. 
Маца, в Г. маца п. 
Манати г. п.; на В. У. — мочати. 
Машйна, в Г. машина п.; з лат. тасЬіпа че¬ 

рез фр. тасЬіпе. 
Машинйст, а не машинйста п. 
Маширувйти г. п.у на В. У. частіше —марши¬ 

рувати, нм. шагзсЬіегеп, фр. тагсЬег. 
Машкар&, давнє л\ашкару іт. шазсЬега. 

;Мебіль, мебелі ж. р., інколи мббіль, мббля 
м. р., але звичайно вживається лише у множині: 
мбблі, мбблів. 

Мед, мбду, з давн. медт*. Через те, що мед 
на В. У. постійно був в церковнім ужиткові (пор. 
„мед“ — свято церковне), він не змінив свого в 
на і. В Г. тільки мід, меду. На меду — на святі, 
в меді — в самім мбді. 

Медаль, медалі ж. р. з фр. шесіаііе; народне — 
мендйль, мендаля м, р. * 

Медвідь див. ведмідь. 
Медикамент м. р., мн. -ш, а не -та п. 
Медіюм м. р. і змінюється: мбдіюма, медію- 

мові, мн. медіюми. В Г. з п. це слово с. р. і не 
змінюється в однині, а множ, мбдія, — це п. 

Межи, з давн, межи, вживається звичайно 
в формі між; з орудним в. на питання де: між 
горами, або з причиновим на питання куди: 
межи очі, рідко з родов. на пит. куди: між лю¬ 
дей. — Не вжив, виразу між тим (з м. между 
тЬмгь), треба — проте, тим часом. — Уже вдав- 
нину це слово скоротилося на ллежь, між і в та¬ 
кій формі звичайно й уживається, хоч в Г. часте 
й а. межи. Не вживати мц. меже. 

Мезйнець, мезйнця з давн. мезиньць, м'к- 
ЗИНКЦК (було Й МИЗИНкЦь) — перше значило молод¬ 
ший син, потім найменший палець; мезйний 
з /мвзйикій. В Г. мізйльний палець. Пор. чс, ше- 
зіпес, срб. мезимац, білор. мезиний. 

Мексика ж. р. або Мексико (рідко — Мехіко) 
с. р., нм. і англ. Мехісо; в Г. Мбксик м. р. за п. фр- 

Мельдувати, часте в Г. з п. пм.; на В. У. не 
вжив., тут — повідомляти, донбсити. 

Меморандум м. р. і відмінюється: з меморан¬ 
думу меморандуму, мн. меморандуми. В Г. з п. 
це слово часто с. р., в однині не змінюється (або: 
меморанда, меморанду), а в мн. — меморанда. 

Мендель, Мендел'я, Менделю; в Г. Мендля, 
Мендлю. 

Мене, але по приіменникові: мбне: на мбне, 
до мйне, з мене. 

Мені, дав. в. від я; з давнього мкн’к: не 
вживати мииі або міні. 

Мент див. момент. 
Менший, мбнше, меншість, меншати, зменшу¬ 

вати; місцеве: менший, менше, меншість, меншати, 
зменшувати (вимова: меньший). В Г. слово мен¬ 
ший часто вживається зам. малйй: Стрінули 
меншу ( = малу) татарську ватагу, Корд. Іст. 87.— 
Не вжив, виразу тим не менше (з м. тгЬмт> не 
мешЬе), треба — проте, однак, але, та. 

Мерзти і мерзнути, мин. час мерз. 
Меркурій, Меркурія, Мегкигіиз; в Г. Меркур, 

з нм. Мегкиг. 
Мерлйни, мерлйн. 
Мертвець, рідше мрець, інколи мертвяк, мер- 

лбць, р. мерця, мерцем, мн. мерці, мерців. 
Мертвий, мертвого; в Г. мертвйй, -ва, -в&, 

•вбго, *вйх; мертвіший Гр. 313. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 15 
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Месія, Месії, Мєссід, з гр. Меооіад; в Г. М6- 
сія, Месії п. 

Месопотамія, Месопотамію, Мєоопогаціа] в Г. 
Месопотамія п, 

Местй (з.-у. мести), мету, -тбш, -туть, мете¬ 
ний, мів, мела, -ло, -лй. В Г. мела, мело, мели. 

Мєтйуі, з металу; металбвий, а не метальо* 
вий; з гр. рігаЛЛог через нм. Меіаіі. 

Метати, мечу, мбчеш, мбчуть і метаю, ме¬ 
таєш, з давн. метати, меірь і метаю. Це старе 
наше слово на В. У. вжив, рідко, але ча¬ 
сто в Г. 

Метер, метра; рідко — метр; нм. Меіег. 
Метіль, метелі ж. р., але частіше метелиця,— 

Метїль, метіля м. р., частіше — метелик. 
Меткйй, меткіший. 
Метод м. р. з гр. ^ рє&одод, фр. 1а шеіЬосіе, 

англ. піеіЬосі, іт. теіосіо м. р., нм. йіе МеїЬбсіе, 
п. теіосіа; рідше метбда ж. р. 

Меценат, -ната — протектор (добродій) наук 
і мистецтва; в Г. меценас п. лат. — шляхетна 
назва для адвокатів; в давній Польщі це була 
назва тільки для оборонця при Сенаті. 

Меч, меча, з давн. мкчк, а не міч мц. 
Мечеть, мечеті ж. р. з тур. тевсійеі (1а тов- 

сціее, сІіеМозсЬее, чс. тезііа, іт. тозсЬеа); рідше — 
мечет, мечету, м. р. з п. П1ЄС2ЄІ. 

Мешкати, мешкання, мешканець. — Це наші 
давні слова; не мови мешкати, Іп^т. Літ. 523; 
мєшкане, мешкати в Житом. 6в. 1571 р. і Єв. Не- 
гал. 1581 р. Але слова ці вже мало вживані; тільки 
в зах.-укр. говорах вони часті. 

Ми, дав. відм. від я, давнє ми, на В. У. вже 
не вжив., тут — мені; але в Г. ще часте. 

Мигдал, з мигдалу або мигдаль, мигдалю; 

в Г. мїкдал п. Мигдалевий, а не мигдальовий. 
Давне миглад'к. 

Мигрень, мигреню м. р. з фр. тідгаіпе; в Г. 
міхрепа ж. р. з п ші^гепа; від гр. їци — половина, 
хдагіог — череп, півголови. 

Мигтіти, мигчу, мигтять; вимова: мижтіти. 
Миколаїв, з Миколаєва, миколаївський. 
Микйта, див. арх. Никйта. 
Миколай, див. арх. Николай. 
Микроскопійний, а не -пйчеський м, 
Мйлий, миліший, а не мильптий. 
Милйти — це натирати щось милом, намилю¬ 

вати; в Г. з п, туїіс — помилятися, вводити ко¬ 
гось в помилку. 

Милосердний і рідше — милосердий, з давн. 
милосеодкій; в Г. часто милосернии, але цеї не- 
салонної форми ліпше б не вживати,— на В. У. її 
не знають. Господь милосердний, Кул. 242. 

Мйлость, рідше — милість, милости; ор. ми¬ 
лістю, в Г. милостию а, — 3 ласки, а не по ми¬ 
лости м, 

Мйлощі, мйлощів, а не мйлощей а. 
Мйльтон, а не Мильтон. 
Мймо, присл., визначає коло, повз: їхали 

мимо церкви. Звичайно з родов. відм., але часто 
й з причин.: мимо церкву. В Г. часто вживають 
мимо по п., тішо, зам. не зважаючи на, не дйвля- 
чись на, без огляду на: Мимо хвороби я таки 
прийшов до школи (треба: Не зважаючи на хво¬ 
робу, я...). Зам. „мимо того* казати — крім того, 
опріч того. Проходив мимо козацької купи, Кул. 
313. £д ИІІД^ ИДВТ'к Л\ИЛ\С ЛКОО'К СТД0МЙ Книга 
Луцька 1565 р. Не вважаючи на глубоку старість, 
Захар Беркут був іще сильний, Фр. 50. 

Минея Четья ж. р., а не мипей м. р. п. 
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Минйстер, -стра, арх. министр. 
Минута — так вимовляв й пише вся В. У;; 

в Г. з п. мгнута (пор. ще форми в Г.: гармидер, 
трубгти, протгв, розхристаний, — всі ці слова ціла 
В. У. вимовляв з и, а не і). — Що-минутм, а не 
що мінута п. — Мгенутний, а не мгнутовий п. 

Минути або минутися: Вже рік минув, Фр. 
З верш. 90. Минувся день, Щур. Рол. 22, Минути 
що — пройти коло чого! минули церкву. 

Минорний, а не минорбвий п. 
Мисіонер з фр. тІ88Іоппаіге; в Г. місіонар 

з п. тІ88Іопагй. 
Мислйвець, мисливий, мислйвство п,, треба — 

лбви. Див. лов. 
Мисль, мйслі ж. р. (часом мйсля, мислі ж. р.) 

вже вживається рідко, звичайно — думка; ор. в. 
мислю, в з.-у, мислию а. 

Мистецтво див. штука. 
Митар, -ря, рідко — мйтар; давне лиитірь. 
Митрополйт з гр. п. лат. МИ- 

трополйтсг; а не метрополіт п. 
Мить, мйті ж. р., ор. в. мйттю Кул. 242. 
Миф, мифйчний, гр. уй&од, ри&ітсбд; в Г. міт, 

мітйчний п,; мифологія, в Г, мітольоґія. 
Михайло Кул. 318; а. Михаїл, Мї^лілії з гр, 

Мі%ауЛ; кличн. в. Михййле, а не Михайло м, 
Мйша ж. р., —так постійно на В. У., з давн. 

лшшк; в Г. мит а. ж. р. (п. піузя). Заторохтить 
миша в сінях, Гр. 164. Кинеться, як кит на мишу, 
Свідн. 33. 

Мишачий або мишйний, а не мйший (мйший 
хвіст, Фр, 3 верш, 71). 

Мід, меду див. мед. 
Мідь, міді ж. р. з давн. /М'кдк, л\'кди; ор. в. 

міддю, в з.-у. мідею а. Інколи р. в. мбді, Кул. 101 

(по аналогії до пін, пбчі). Мідний, або — мі- 
дяний. 

Між див. межи. 
Міждо з давн. м4жд8 вжив, рідко, звичайно — 

мгж. Див. межи. Оттаке завелось міждо став- 
шими, Кул. 25. ^ 

Міжнародній, -ня, -не; в Г. -ний. 
Міжусобиця, арх, межиусббиця. 

. Мізкувати про що; в Ґ. о чім а, п. Про своє 
мізкуючи, Гріпч. 142. • 

Мізок, мізку, мізком, в мізку, з давн. мозгт», 
моз'ккт»; часте ще й мозок, мозку. В мові м. 
частіше.вживається в множ.: мозгй; в укр. зви¬ 
чайно тільки однина. Лукавий мізок, Кул. 380. 

Мій, могб, мойбго, мойбму, рідко мбму, в моїм, 
мн. мої, моїх, моїм, моїми, В Г.: моєго, моєму, 
мбму, мн. мої, мбїх, мбїм, мбїмн. 

Міліметер, міліметра; рідко — міліметр. 
Міліон, а не мільйон; фр. тіШоп, нм, і\Н11іоп. 

Мілюпи у пього дітей, Фр. Мойс. 32, 
Мілібнний, а не міліоновий п. 
Мілійрд, а не мільярд, 
Мілкйй, міліший, часом — мільший. 
Міль, мбля м. р. і міль, молі ж. р.; давнє 

л*олк було ж. і м. р. 11л из'Ь'кдєниіє лимю Іо. 
олат. ХІ\ в.; ллолкігк Збірник 1073 р. 

Міні див. мені, 
. . Мінімум м. р., відмінюється: мінімуму, мн, 

мінімуму; в Г. з п. це слово часто с. р. і в однині 
не відмінюється, а мн, — мінімум». 

Міністр —^ліпше б минйстер. 
Мініатюрний з фр. тіпіаіиге; в Г. мініятир- 

ний з п, тішаїиго^у. 
Мінхен г.; на В. У. — Мюнхен, з нм. МйпсЬеп. 
Міра, в міру того, а не по мірі того м. 
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В міру потреби, а не по мірі потреби м. Брати 
міру, а не зняти міру м. 

Міркувати про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 
Міркуючи про свої товариші, Гр. 253. 

Міродайний або міродатний, мір. сферщ дже¬ 
рела, мір. круги г. — це з п. тіагоба^пе^ ггбсйа, 
зіегу; в пол. мові цей кострубатий новотвір з не¬ 
давнього часу, — це невдалий переклад нім. 
та88£еЬепс1; по укр. ліпше б: керуючий, провід¬ 
ний. Слово міродайний в Г. часте, на В. У. зовсім 
не відоме. 

Міст, з мбету і моста, на мбсті. 
Містечко, в Г. місточко. 
Місто — це гброд, мн. міста, міст; не змі¬ 

шувати з словом місце — частина чогось, моск. 
місто. Уже вдавнину, ще в XI в. м^стс визна¬ 
чало й гброд; ліпше вживати місто, а не город. 

Місто, приім., часто вжив, в Г. як „замість": 
Місто відповіді! стала плакати, А. Чайк. „Од." 12. 
Це арх., відомий по пам’ятках з XI в. На В. У. 
вже не вживається, тут - - замість. 

Містоголова г. а.; на В. У. — заступник 
голови. 

Місток, з містка, арх. мосток, мостка. Пере¬ 
хопились через місток, Кул. 160. 

Місточко г.; на В. У. — містечко, р. мн. мі- 
стбчок. 

Місце не плутати з словом місто — город; 
місця, на місці, мн. місця, місць, на місцях; в Г. 
мп. місця, місцям, на місцях. — Місце до стояння 
або місце стояти, сидіти, а не стояче, сидяче 
місце. — Не вжив, виразу мати місце, треба — 
бути, відбутися, трапитися. 

Місцевий, а не місцевий. 
Міський, а не мінський. 

Місяченько, в Г. мїсячок. Зійди, зійди, міся- 
чбньку, Пісня. 

Місячний, вимова: місяшний. 
Міт, мітйчний г. з п.; на В. У. миф, мифйч- 

ний; з гр. цйгїос, лат. туіЬив. 
Мітла, мітли, р. мн. метел; часте й метла. 
Міх, з міху, в міху, мн. міхй, міхів, міхам; 

в Г. мн. міхи, міхів. 
Міць, мбці ж. р., з давн. л\очь; ор. в. міццю 

(в слові міць ц зам. ч під п. впливом). Міцнйй. 
Нова міць, Гр. 231. 

Мішати — змішувати: Мішай кашу; не плу¬ 
тати з м. мішать — перешкоджати, заважати. 

Мішок, мішка, а не мешок м.; в мішку, 
Міщанйн, мн. міщане, міщан/ 
Міязма ж. р. або міязм м. р., частіш у мн. 

міязми, гр. ціааца. 
Мла з /икгли, або імла. 
Млосно Коц. 14, а не млбсгно а. 
Мні, дав. в. від я, з давн. лАкніг, часте в Г., 

на В. У. не відоме, тут мені: Однаковісінько мені, 
Ніевч. 

Многий, мнбга, мнбгі, мнбгих, мнбго, з давн. 
лат* нсгкій, часте в Г. (особливо — мнбго), але па 
В. У. вже не вживається, тут — багато, багатьох, 
багатьбм, багатьма. Де багато господинь, там хата 
неметена, Прик. 

Множество а., тепер не вжив., кажуть: ба¬ 
гато, сйла; в Г. множество. В церкві було ба¬ 
гато (сила) народу. Ключ Роз. 1665 р. л. 8 6: 
ЛАНОЖР.СТКІ. 

Мнягкйй або мнякйй, м’ягкйй, а не м’ягкий 
м.; мнятчий і мняктпий. 

Мняч або м’яч, з давн. лаачк, частіше — опука\ 
в Г. бальон з п. Ьаіоп, фр. Ьаііоп. Мав компанію 



- 232 - 

— 233 — 

в мняча, Свідн. 39. Настане май, — в опуки 
грай, ІЬ. 21. 

Мо в швидкій мові інколи вживають зам. 
може: Йому год 'тридцять і п’ять, а мо трохи й 
більше, Грінч. 137. 

Мова про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Нін 
ріжниться мовою, а не по мові м. Я добре говорю 
укр. мовою, а не па укр. мові м. 

Мовити, мбвлю, мовлять, мбвлячи, мбвлениїї; 
мовити про кого-що, в Г. о кім-чім а, п. Мовити 
до кого або кому. Вираз так мовити — це м. „такь 
сказать", треба: мовляв, сказати б. М. па користь 
кого або в користь кого. 

Мовчання, в Г. мбвчане. 
Мовчати, мовчу, мовчать; мбвчачй, а не мбвча 

а, м. Мовчущий або мовчалйвий. 
Могилів, з Могилева, могилівський. 
Мого, заім. род. і прич. в.; по приіменнику — 

мбго: до мбго. 
^ Могтй (з.-у. арх. могчй, мочй), мбжу (а не 

мбгу ль), не мбжу, мбжеш, мбжуть (а не'мбгуть 
ль), мбжучи, мин. час: міг, могла, могло, моглй 
(а не мог). В Г. часто кажуть: Не могучн а.: Не 
могучи діждатися „Діло" 1922 № 27, на В. У.: не 
мбжучи або — не мігши: Не можучи ворушитися, 
Гр. 309. Ще вільно вживається арх. мбга: яко мбга, 
скільки мога, що мога. Уложив собі од Лесі яко 
мбга одбігати, Кул. 234. Біжи яко мога, Шевч. 28. 

Могутній, -ня, -не; в Г. могутній; могучий. 
Могучпм пориванням, Грінч. 40. 

Могутність, з могутности, могутністю, в Г. мо- 
гутностию а. 

Могуче присл., в Г. могучо. 
Модель, з моделі ж. р., часом моделя ж. р.; 

в Г. модбль, з моделю м. р. з п. 

г„ ,,М6дній> -ня, -не Сукня була модня, Лев. Пов. 
56. Модньою Коц. 29. 

Моєго а. г.; на В. У. — мойбго. 
Моєму а. г.; на В. У. — мойому. 
тож часто вжив, в Г. зам. мбж'на. 
Можливо, присл.; в Г. можлйве а.; можливий 

а не можебний п. ’ 
Можна, з дави, дкочкно; рідко мбжно м. а. 

Не вибивати мбна мц. 
Можність, можности, мбжністю, в Г. можно- 

стию а.; вираз: не був в можности — це герма- 
низм, треба; не міг. ^ 

, Мозіль, М^30ЛЯ м. р., мозолем, мн. мозолі, мо¬ 
золів; давне ллсзолк було ж. р., рідко — м. р. 
гідка форма мозоля ж. р. Руки мозблисті, праця 
мозільна. Олово мозіль в мові м. ж. р. а в мові 
п. м. р. 

Мойого, мого; в Г. моєго а. 
Моісей і Мойебй, а пе Мойсеаш п. 
Мокнути і мбісти, мин. час мок, рідко мбкнув. 
Молдаванин^ мн. молдавапе, з молдаван. 
Молебень або молббінь, р. молббня; а не мо- 

лебен а. м. 

Молекул м. р. або молекула ж. р. з фр. Іашоїесиїе. 
Молйтва, мн. молйтвй, молитбв, а не молитв 

а. У Гр. 275. 281: без молитов. 
Молитвеник, («ОЛИТВкНИК'К — богомолець, хто 

молиться. Молитовник — книжка, з якої моляться 
МОЛИТВОСЛОВ, В давнину ЛК'ЛіЬ ВкИНИТь. 

Молйти кого про кого-що або за кого-що; 

тиму ^Г™9^П а^° За КІШ‘ ^ за вас -^ога моли- 

Молйти ся кому або до кого про кого-що або 
за кого-що. 

Молодець, МОЛОДЦЯ, МОЛОДЦЕВІ, о молодче, мн. 
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молодці, молодців; панбве молбдці! хлбпці-мо- 
лбдці! Давне значіння цього слова потроху гу¬ 
биться на В. У., заступається — в літературі — 
словом юнак; в Г. навпаки — постійно моло¬ 
дець — це юнак. Див. юнак. На вас, молбдці- 
юнакй, кладу найкращії думки, Стар. 

Молодйй, молбдший, молбдшати (вимова: мо- 
лбдчий, молбдчати). Молодший трома роками, а не 
о три роки п. чи па три рбки м. 

Молодіж, мблбдіжі ж. р, (рідко мблбдежі); 
ор. в. мблодіжжу, в Г. молодіжею а. Мблодь. 

Молодість, мблодости, мблодістю. 
Молодощі, молодбщів (а не -ідей а.), Кул. 

От. 35. 39. Тимч. 50. 
Молйти, мелю, мблеш, мелють (а не мелять), 

мблючи (а не мелячи), мелений і мблотий, мели, 
меліть. В Г. мелю. 

Молох; в Г. Мблох п. 
Молочний, а не молбчнгй; вимова: молбшний. 
Мольбр, а не Мбльєр. 
Момент, з лат. шотеішп; часта Й скорочена 

форма: мент. Ловити мент Коц. 7. Скорочених 
форм укр. мова зпае багато (пор. нехай — хай, 
немов — мов, неначе — наче, траба — тра, тре¬ 
ба — тре і т. п.. див. мою „Таблицю милозвуч- 
ности укр. мови4* 1923 р. §§ 21 — 40), тому на форму 
мепт не треба дивитися як на неправильну. 

Мому, дав. в. від мій, зам. мойбму; часте 
в Г., рідке на В. У. 

Мона мц.у зам. мбжна, не вживати. 
Монгол, мн. монгбли, монгблів; монгольський; 

форми: могол, могольський вже не вживається. 
Монополь, з фр. топорої, монопблю м, р., або 

монополія, -лії ж. р.; монополь для чого: М. для 
продажу тютюну. 
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Монтер, монтбра, з фр. шопіеиг; а не мбнтер п. 
Мор, на кого: Мор на людей, Бирч. Вас. Рост. 

II. 127. 
Морйль, моралі ж. р.; в Г. з п. морал м. р.; 

з лат. шогаІіз. 
Моргнути на кого: Моргнув на Карпа, Гр. 136. 
Морд, мбрду часте в Г. з п. тогі, нм. Могсі; 

на В. У. не вжив., тут — душогубство, убивство. 
Море, з мбря, на морі, мн. моря, морів. 
Мореплавство, а не мореплавання. 
Морочити, морбчу, -чиш, -чать; не морбч. 
Морський — це стара укр. вимова, нова — 

морський лс; Кл. Роз. 1665 р.: порскій л. 31 б. 
Московський або російский, а не руський. 
Мосйж п. нм.; на В. У. мало вжив., тут — 

жовта мідь; також — мосяжник, мосяжництво. 
Мотйв, мотиву м. р., мн. мотйвм; в Г. з п. 

мн. мотива. 
Мотивувати, а не мотивмрувати м. нм. 
Мотор, мотбра, лат.; в Г. мбтор, з п. нм. Мбіог. 
Мох, мбху, мбхом, мн. мохй, мохів, а не мху, 

мхом м.; з давн. л\'кх”к> 
Моцарт, а не Моцйрт. 
Моцний >?., треба — міцнйй. Моцний Боже п 

треба — велйкий або сйльний Боже. 
Мочати, в Г. манати п. 
Мощі, моїцбй і мбщів; мощі — це останки 

святих. До мощей святих, Кул. 68. В Г. часто й 
на звичайне мертве тіло кажуть мощі. 

Моя, II. моєї, III. моїй, IV. мою, VI. моєю, VII. 
в моїй; в Г. часто мбя, мбю п. Див. мій. 

Мрака частіше; рідше — мряка. 
Мрамор див. мармор. 
Мрець, мерця, див. мертвець. 
Мріяти, мрію, мрієш, мріють, мріяв, мріяла, 
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мріяли, — це марити, м. мечтать: Дівчинці мрія- 
лися такі довгі стрічки, Гр. 176. Мріти, мрів, 
мріла, мріли або мрітися — це м. видн'&ться, 
видно: байраки мріли здалека, Гр. 24, А під лісом 
курінь мріє, Шевч. 82. В Г. часто вживають мріти 
зам. мріяти. Мріяти про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 

Мстйти, -ся за кого-що, в Г. кого-що: Мстив 
за провину. 

Му мц. г., на В. У, — йому. 
Мудрець м. р., мудреця, мн. мудреці, мудреців. 

В Г. мудрця, мудрці, мудрців. В Г. зам. волхв по¬ 
стійно вживають мудрець. 

Мудрий на що: Мудрий на вигадки, Гр. 132. 
Мудріщпй Гр. 90. 

Мудрість, мудросте, мудрістю. 
Мудрощі, мудрощів, а не мудрощей. 
Муж, мужа, мн. мужі, мужів, — вжив, пере- 

вадкно про мужів державних; звичайно — чоло¬ 
вік, людина. Вираз: „муж стану" — це ». пщг 
зіапщ а це з им. біааізтапп, треба — політик, 
політичний діяч. „Муж довір’я" — це «. ш^2 га- 
иїапіа. В Г. муж, мужа. 

Мужатка г., з давн. мКжлтдн, «иВжлтнцд; на 
В. У. не вживається, тут — молодйця, з давн. 
(Иллдицл (перше значило — дівчина, потім — мо¬ 
лода жінка); в Г. вживання підтримується й я. 
пцгаіка. 

Мужва вживається лише в згірдному значінні, 
як м. мужичье: Мужва невмивана, Кул. 354. В Г. 
такого погірдливого значіння це слово не має, — 
на простих вояків чи поліцаїв тут вільно кажуть 
мужва. 

Мужйк, мужичка, — зневажлива назва, ліпше — 
селянин, селянка. В Г. це слово вживається вільно 
без погірдливого значіння. Запорозці — козаки 

— 237 

а ви що? — мужики! тая ж мужва! 
Кул. 309. Див. селянин. 

Мужній, -ня, -не; в Г. -ний, 
мУж^,йна- мушина л„ треба — чоловік, лю- 

дина, в 1^. вживається часто, але мужчина. 
Ттт „ Музей, музея м. р.; мн. музеї, в Г. з п. муз6а. 
Інколи музеум м. р., музеума, музеуми. З гр. иои- 
аеіог, лат. пшзаеиіп, через нм. Мизеит. 

Музика, мн. музики, музйків — назва музи- 
канта і його гри; це звичайна давня укр. вимова: 

/У'#ЗЬ,ки.квсйд0и Ключ- Роз. 1665 р. л. 
О. Ь 1. з ». музика. Колиб мені черевики, то 

Пішла б я на музики, Шевч. 
Мундант лат. г. п.; на В. У. — писар. 
Мундйр з нм. Мопілгипаг; в Г. мундуп з п 

шишіиг, нм. Мопіиг; пор. шв. шипсіиг. Р 
Муравель г.; па їі. У. — мурашка. 

равнйкУРаВЄЛЬНИК г'’ На В' У' ~ мурашник, му- 

Мурза, з тат. шігха ; в Г. мурза за н. 
Мурин з давнього «курині, а не мавр чи ефібп. 
Муркотати, муркочу, муркбчеш, муркбчуть! 

і муркотіти, -КОЧу, -тйш, муркотять; муркочи, мур- 

кбч, муркочімо, -чмо, -чіте, -чте; муркочучи й мур¬ 
котячи. В Г. муркбцу. * ^ 

Мусити і мусіти, мушу (а не мусю ми.), му¬ 
сиш, мусять, мусячи, змушений; мусив, мусила, 
мусило мусили, а в Г. частіше: мусів, -сіла, -сіло 
•сіли. Давне позичення з нм. шііззеп. 

Мусувати, а не мусйрувати м. нм. 
Мусульман, мусульманин, мусульманство, му¬ 

сульманський, давнє іиоусоулкіианин'к з тюрк, ти- 
зиїтап; в 1. музулмап, муяулманський з н. ти- 
гиїтап, тигиїтапзкі. 

Мутнйй, -на, -не, а не мутний м. 
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Мучити, мучу, -чиш, мочать, а не мучуть; му¬ 
чачи, мучений; не муч. 

Муштарда г. те., з іт. тозіагсіа; ліпше вживати 
рідного слова — горчйця, з давнього і-оркчица. 

Мчати, -ся, мчусь, мчйшся, мчаться; слово 
літерат. з давн. .«'кчати, в народі не часто вжи¬ 
ване, там: нестися, гнатися, пбртися. По полю 
мчались козаки, Кул. 169. Див. помчати. 

Мя мц. г. з ма; на В. У. звичайно менб. 
Див. я. 

М’ягкйй або мнягкйй, часто — м’який; вимо¬ 
ва: мняхкйй. М’ягшати, м’ягчати (вимова: мнях- 
чати чи — м’якшати). 

М’язи, м’язів, з лат. мускули. 
М’яснйці і мняснйці, -нйдь. 
М’ясо і мнясо. 
М’йта і мнята. 
М’яч див. мняч. 

Н. 

На вживається з причиновим відмінком (ку¬ 
ди?) або з місцевим (де?). — На звичайно визна¬ 
чає зовнішній рух, в — рух до середини, йор. на 
хату і в хату; але інколи з традиції вживаємо 
одного виразу зам. другого; так, кажемо: пішов 
в поле або на поле, на село і в село, на місто 
і в місто, виплив на море або в море; пішла вона 
на храм (на свято); піти на кухню і в кухню. 
Звичайно кажемо: на Україні, на Поділлі, на Во¬ 
лині, на Поліссі, на Холмщині, на Буковині, на 
Москві, але: в Київі, в Польщі. їхати візником, 
а не на візнику л. В Г. всі кажуть: учиться на 
університеті, це те. па ипітеегвуіесіе, а п. взято 
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з нім. ап йег ЩІУЄГ8ІШ; на В. У. тільки: в уні¬ 
верситеті. В Г.: відвезено на клинику, на В. У.: 
в клинику. Лемки постійно вживають на зам. по: 
іду на сіль, на і'рулі (по картоплю), на воду на 
цукернши (по цукерки). — Київ над Дніпром 
а. не па Дніпрі. — Живе па у лиці Шевченка' 
а не при улиці Шевченка, це те. — Українською 
мовою (говорити, писати, друкувати, твір), а не 
на укр. мові м. — На чому класти, покласти, 
вішати повісити, стати, поставити, сісти, поса¬ 
дити. Поклав шапку на лавці; але коли хочемо 
точно зазначити місце, тоді в цих виразах вжи¬ 
ваємо на що: Поклав шапку на стіл, а не на 
лавку. — В народній укр. мові часто вживають 
на там, де в літерат. знаходимо для (але ліпше 
на): і рядка на капусту, Мішок па жито,—Прий¬ 
шов па запрошення — це те., ліпше — по запро¬ 
шенні. у 

бальзамбаЛЬЗаМУВЙТИ' рідше набальсамувати. Див. 

Набиватися до кого-чого, а не о кім-чімг. те. а. 
Набігати на що: Шлях мигтить, гаї та ліси 

па очі набігають, Сл. Гр. II. 463. В розумінні 
„знаходити" це слово може бути й без приім.: 
Татари набігли його сонного, іЬ. Є доля у вся¬ 
кого, та не набіжить чоловік тропи, Г. Барв 416_ 
Набігти, зах.-укр. набічи а. 

Набідйтися г.; на В. У. — набідуватися. 
Набіл г. те.; на В. У. — молбчне. 
Набірати, в Г. набирати; ниеиіідти; наб. чого: 

води, хліба, Набратися чого; сорому, розуму. 
Наближатися, -жаюся; наблизитися і наблй- 

житися, пор. приклнжйтисА. Наближатися до кого- 
чого. 

Набоженство птреба — богослужеиня. 
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Набути що (коли набувавться цілий предмет) 
або чого (коли набувавться частину). Набув село 
і грошей. 

Навгород або на горбд. Щоб навгород не ла¬ 
зили, Гр. 15. 

Наверх; в Г. часто навбрха зам. наверх або 
звбрху. 

Нависати, нависнути, див. висіти. 
Навідворіт г. .«.; на В. У.— навпаки, навспак, 

напрбти. 
Навідини, -дин. 
Навіть або наветь, з нім. луєі; визначало спо¬ 

чатку „накінець“, „на останок", а пізніще — аж і, 
80§аг, моск. даже. Не писати навить. 

Навіщо (з па що — на іщо — навіщо). 
Навколішки Гр. 54, а не навкбляшки. 
Навколо кого-чого: Навколо хати. 
Навкругй кого-чого: Навкруги хати. 
Навкучитися г.; на В. У. — наскучити. Да 

вже ж мені наскучило. Див. кучити. 
Навмйсне, в Г. навмисно. Навмисне і зумисне 

вжив, однаково. 
Наводити, навбджу, -диш, наводять; в Г. на¬ 

водити. 
Навіз, навозу г., навбз м.; на В. У. — гній, 

гнбю. Возили гній на поле. 
Навперейми кого-чого: Н. брата. 
Навпроти кого-чого: Н. сестри. 
Навпрошкй, в Г. навпрощкй. 
Навряд визначає: трохи чи, ледве чи, м. 

едва ли. Батько дуже слабі, — навряд чи й до¬ 
живуть до ранку. Навряд, чи в в Кузьми гроші, 
Ном. Лг 5617. В Г. вживають слово „навряд" зам. 
„навпакй": Нічого не вййшло, навряд, — Зося 
стала ще лютіша, А. Чайк. Мал. 88. 
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Навуходонбсор, -донбсора, в Г. Навуходнозбр, 
-днозора. НакК^одоносор'к, лат. КаЬисЬосіопозог. 

Навчати кого-чого: Навчати мови, грамоти 
(по м. научать чому: мові, грамоті). 

Навчйтися чого: Навчився всіх літер, Грінч. 
177. г 

Нагальний, часте в Г.; на В. У. частіше: 
поспішний, спішний, наглий, несподіваний. 

Нагйй а., в Г. нагий; звичайно — гблий. 
Нагідий, пагідбк. 
Наглядати кого-іцо, над ким-чим, за ким-чим. 
Нагорода, нагородйти, з давн. нагрлда наго¬ 

рода, награждатн, нагородити ; але це рідкі слова, 
звичайно — заплата, заплатіть 

Над вживаємо при порівнянні: кращий над 
усе. Над „Кобзаря" книги не знайшов, Грінч. 35. 
Див. від, ніж. 

Над, присл., з прич. відм. (коли? куди?) або 
з орудним (де?) 

Надавати чого: Надає перехідного значіння. 
Тимч. 69. 

Надармо, надаремне, дбрмо, дурно, даремно. 
Надбігти, -жу, -жйш, -жать, а не надбіжуть; 

зах.-укр. надбічи а. 
Надвірній, -ня, -не; в Г. -ний. 
Надгорода, надгорбджувати г. ; на В. У. — на- 

горбда, нагорбжувати. 
Наддніпрянець або придніпряпець — невдала 

назва для українців з Великої України; назву 
склали українці з Галичини в останній час, 
в протилежність назві иаддністрянеі{ь. Назва 
невдала, бо багато ж українців живуть і поза 
системою Дніпра. 

Наді мною г., на В. У. — надо мною. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 16 
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Надіятися на кого-що або кого-чого; в Г. нй- 
діятися. Я надіюсь на тебе. Надіюся (сподіваюся) 
доброго кінця. 

Над'їжджати, а не над’їжджати. 
Надоїсти г.; на В. У. — надокучити. 
Надпис, надпису м. р.; а. надпись, -сі ж. р. 
Надприродній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. 
Надслухувати г. з п. пасМисЬшас; на В. У. — 

прислухуватися, прислухатися. 
Надусйти зах.-ухр. п.; на В. У. — надушити. 

Див. душити. 
Надходити, в Г. надходити. 
Надягйти, надягтй що; надягнути, надягнув, 

рідше — надяг. Одягати — кого. Надягнув свиту. 
Одягнув дитину. 

Нажйти чого: Слави нажив, Гр. 278. 
Назад див. тому. 
Назбірати, зах.-укр. назбирати. 
Назва, р. мн. назв або назов. 
Наївний г. м.; треба — прбстий, нехитрий. 
Наїжджати, а не наіжджати; н. на кого-що, 

в Г. н. кого-що. 
Най в приказ. способі мало вжив, на В. У,, 

тут частіше нехай або хай; зах.-укр. звичайно 
най (часом — няй). Нехай живе! Див. хай. Иеуай 
назван коудеть Іимннод\ Пересопн. 6в. 1556 р. 
Лк. 4. 

Най для утворення найвищого .ступіня при¬ 
єднується до 2-го ступіня, а не до першого: най- 
зеленіший. Творячи найвищий ступінь, це пай 
наголосу на себе ніколи не приймає, — наголос 
лишається на тім місці, де він був в другім сту- 
піні: найдобріщий, наймолбдший. Але в Г. по¬ 
стійно наголос падає обов’язково на це най: най- 

.добріщий, наймолодший. 

Найбагатший, а не найбагаччий. 
Найбільше вживається для утворення третього 

ступіня порівняння дуже рідко, лише при словах 
мало вживаних, що звичайно не творять 2-го 
ступ, на -ший або -іший: найбільше авторитетний 
(або й найавторитетніший). Не вживати найбільше 
при звичайнім 2 ступіні: найміцніщий, а не най¬ 
більше міцний. Див. більше. 

Наиблйжчий Коц. 51 (вимова: найблйщий). 
Найважчий (вимова: найващий). 
Наивйщий, в Г. найвисший. 
Найвйщий час або найвища пора — вирази, 

часто вживані в Г. з нім. сііе Ьосіївіе 2еіі. На 
В. У. не вжив., тут—* слушний час, слушна пора, 
зручний час, як раз пора, останній час. 

Найглйбший, в Г. найглибший. 
Найдикіший, а не найдикший. 
Найдорожчий (вимова: найдорбщий); в Г. 

нййдорожший. 
Найдужчий (вимова: найдущий); в Г. нйй- 

дуждшй. 
Найкращий Коц. 38, в Г. найкрасший. 
Найменший, а не найменчий мц. 
Найми, наймів. 
Наймйти, наймйв, наймйли г.; на В. У.: на- 

няти, наймати, з давн. нанмати, наиАТи. Наня- 
лася ш наймичку. 

Наймолбдший, а не наймолодчий мц. 
Найнйжчий (вимова: найнйщий); в Г. нйй- 

низший. 
Найпалкіший, Гр. 203. 
Найраніший, а пе найранчий мц. 
Найти кого-що і кого-чого; частіше знайти. 

В Г. часто вживають цього слова зам. опинитися, 
бути: Учениця найшлась (треба — опинилась) 
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в злім положенню; Книжка найти муситься (тре¬ 
ба—мусить бути) у кожного. Найду, -дбш, -дуть, 
в Г. найду. 

Найтонший, а не найтончий мц. 
Найтяжчий (вимова; найтящий); в Г. най- 

тяжший. 
Найубожчий (вимова: найуббщий); в Г. най- 

убожший. 
Найшвйдший, а не найшвидчий мц. 
Наназ, в Г. наказ. З наказу, а не по на¬ 

казу м. 
Наназний, а не виконуючий обов’язки м. 
Наколй г.; на В. У. — коли. 
Наконець а., треба — накінець. 
Нанрутйти, накручу, накрутиш, -тять, а не 

накрутю мц. 
Наламати див. ламати. 
Належати до кого-чого або кому-чому. Нале¬ 

жать, а не належить. Це мені належить,* а не — 
налбжиться. 

Належний до кого-чого. 
Налякатися кого-чого. 
Намавляти г. з п. паталтс; на В. У. — на¬ 

мовляти. 
Намагання, в Г. намагане. 
Намет, намбту; в Г. намет. Див. шатро. 
Намість г.; на В. У. — замість. 
Намітка, в Г. намітка. 
Нанести образу мтреба — образити. 
Нападати, напасти кого-іцо або на кого-гцо: 

Наплдаїетк чртчноризьци Панд. Ант. XI в. Стали 
козаки нападати татарські землі, Корд. 88. 

Напаснйн Гр. 178; а. напасгник. 
Напасть, рідше напасть; в Г. напасть. 
Напевно Коц. 51; а. напевне. 

Напентй, -чу; зах.-укр. напечи а. 
Наперед, інколи напергд. 
Напис, напису м. р.; а. напись, -сі ж. р. N4 

пис написаний Пересопн. 6в. 1556 р. Лк 111 Ккм 
напис напнсан Житом. 6в. 1571 р. Мр. 68. Лк 110 

чК, „ „пТИ’ напишУ ПР0 кого-шо; в Г. о кім: чім а п. Про мене написано, Гр. 125 
Напйтон, напйтку; в Г. наниток. ’ 

„„„ 7Іаповнят.и- наповнити (в Г. наповнити) ким- 
чим. Наповнятись, наповнитись чого, рідше чим 
ют, ,пт°пМ!!1аТИ ~ це . нагадувати; в Г. вжива- 
ю.ь цьої о слова в значінні „остерігати1', — це а. п. 

тгт.тт.^ „ПлаСН0’ д“ив вживається вже 
лише в Г, на В. У. тільки: нагло, нежданно 
Несподівано. лапай, 

Напримір г. м., треба — наприклад. 
Напроти, напрбтив кого-чого (а не кому-чому)- 

розхрг’стТий). (П°Р' * ГаРмг'деР> м*'нУТа- трубгти’, 

Пн^.НапУпАИТИ г‘ п' ’ на — налякати, пере¬ 
лякати. Див. пудити. Налякав міх, що й торби 
страшно, Ном. № 5794. 

Нарадитися г. п.; на В. У. — порадитися. 
Нараз г. з п. пагаг; на В. У.— відразу впаз 

зразу, раптом, н&гло, несподівано. Ішов замисле: 
ний; коли враз почув, Гр. 128. Грицько думав- 
враз шдвів голову, Гр. 84. Раптом Зекерія свінув,’ 

Наразі, на разі г. з п. па гагіе, — на В У — 
поки що, на цей раз, поки. 

Нарешті, ліпше — накінбць. 
п, . НаР|А, наРбду; стара вимова (звичайна в Г.) 
нарід, народу; арх. народ. } 

Наркоз, наркбзу м. р.; в Г. паркова ж. п п 
пагкога; наркотичний. * ’ 
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Нарікати на кого-що: Нарікав на Остапа, 
Гр. 271. 

Наробйти, -блю, нарббиш, нарбблять, а не на¬ 
роблять мц.; в Г. нарбблю. 

Народній, -ня, -не; в Г. народний, -на, -не; 
давне народкнїн і нлродкньш. 

Наростень, наросня. 
Нарочно г. м., треба — зумйсне, навмйсне. 
Нарцйс, нарцйеу з фр. пагсівве, лат. паг- 

сіввив. 
Насварити г., на В. У. частіше — насварйтися. 
Насип, -пу м. р., а не ж. р. м. 
Насйпати води в шклянку г., на В. У. — на¬ 

лити. З рури вода сиплеться г., на В. У. —ллється. 
Див. всипати. 

Наситйтися чого і чим. Насищ&ти чим. 
Наслідувати кого-чого і кого-що. 
Наслухатися чого: Н. брехень. 
Наслухувати г. п.; на В. У. — прислухува¬ 

тися, прислухатися. 
Насміватися г.; на В. У. — насміхатися. 
Насмілитися, в Г. насмілитися. 
Насміхатися, насміятися а кого-чого, а не над 

ким-чим м. Із тебе насміявся, Гр. 304. 
Насміятися а кого-чого, інколи на кого-що 

або кому-чому а., а не 'над ким-чим. Із тебе на¬ 
сміявся, Гр. 304. На Божеє слово вони б насмія¬ 
лись, ІНевч. 31. 

Настрашйтися, -шусь, -шйшея; в Г. настра¬ 
шитися. 

Настрій, настрою, в Г. настрій. 
Натомість, див. замість; вжив, частіше в Г. 
Натрапити, -плю, -пиш, -плять; в Г. натрй- 

ити п.; див. трапити. Натрапив на Грицька, 
р. 204. 

Натяглі, частіше — натягнув, рідше — натяг. 
Наука про що; в Г. о чім а. п. 
НаФта з гр. та<рд-а, на В. У. звичайно ґаз 

або гас. Неперероблена нафта на В. У. — пефть, 
з тюрк.-араб, нафть. Див. пефть. 

НаФталіна лат. п. ж. р., на В. У. частіше — 
нафталйн м. р. 

Нахилйти кого до чого або на що: Людей до 
того нахиляв, Гр. 75. 

Нахмарити — вкритися хмараминебо нахма¬ 
рило. 

Нахмурити брови, в Г. нахмйрити брови. 
Находити, в Г. находйти. Страх нахбдив па 

людей; в Г. страх находив людей. 
Начерпнути, але частіше — зачерпнути, за¬ 

черпну, -нбш, зачерпнув, зачерпнула, зачерпнули; 
в Г. начерти, начбр, начбрла, начбрли, з на- 
черпл-к начеоплл. Див. зачерпнути. 

Начоси, начбсів. 
Не. Коли присудок-дієслово має при собі пе¬ 

речку не, то предмета ставимо в родовім, а не 
причиновім відмінкові: Я не бачив сестри (але — 
бачив сестру). Не знали стежок, Коц. 20. Не по¬ 
чують швидкої ходи, Гр. 273. Своїх думок не по¬ 
кинув, Гр. 291. 

Небавом частіше вжив, в Г., на В. У. зви¬ 
чайно: скбро, хутко. 

Небіжчик, а не небізчик. Київ. зап. 1499 р.: 
НвКСЖЧИК. 

Небо, мн, нбба, арх. небеса, неббс. У Коц. 
44: по небові. 

Невидймий стара укр, вимова; невидимий з м. 
Невід, неводу а. або вблок. 
Невільний, арх. невольний. 
Невільник, арх. невольник. 
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Невіста г. п.; на В. У. — жінка, жбнщина; 
на В, У. „невіста" — це або з м. молода (давне 
някігсти), або невістка (нвк'ксти, нкк'кст'ккл). 

Невістка, невістчин (вимова: невїщин). 
Невтральний г. п., на В. У. нейтральний з нм. 

пеиігаї. 
Негідний чого: Н. уваги. 
Негліже с. р. не відм., з фр. пе£Іі§е; в Г. 

пе/ліж м. р. З П. ПЄ£ІІТи 
Него г., род.-прич. відм. від він, на В. У. 

нього. Див. він. 
Недавній, -ня, -не; в Г, -ний, -на, -не. Не¬ 

давню Коц. 37, недавньої Коц. 38. Недавніх спо¬ 
минок, Кул. 61. 

Недалеко кого-чого, рідше — від кого-чого. Не¬ 
далеко міста, Лепк. З ж. 14. Недалеко од Ніженя, 
Кул. 304. 

Неділя вже в Остром. 6в. 1056 р. вжив, як 
перший день тижня і як сам тиждень; але тепер 
„неділя" — тільки перший день тижня (л<. вос- 
кресенье). Не вживати слова „неділя" зам. тиж¬ 
день, це м. 

Недолітній, -ня, -не; в Г. -ний. 
Недописати г.; на В. У. — не скласти іспиту, 

не справдити надій. Недописав не скарб, а горо- 
жане „Діло" 9979. 

Недуга, недуги ж. р.; рідко недуг м. р. а. 

Недужий; в Г. інколи й недужний. 
Нежить, нежитю м. р., рідко ж. р., з давнього 

НбЖИДТк, чс. ПЄЙІ. 
Незабутній, -ня, -не; в Г. -ний,-на, не, давне 

НЄЗЛКкІТкНкІИ. 

Незавйсимий г. м. ; на В. У. — незалежний, 
вільний. 

; Незавйсимість г.ж.;наВ. У,—-незалежність,вбля. 

Незамітний, в Г. нез&мітний. 
Незамужня, в Г. — незамужна. 
Незвичайно, арх. незвичайне. 
Незламний, незламність Коц. 20. 
Некрут, нар. зам. рекрут, р. мн. -тів; з нм. 

Кекші. 
Неласкавий, див. ласкавий. 
Нелітній, -ня, -не; в Г. -ний. У Фр. Мойс.: 

Мов нелітня дитина 27. 
Нельзя, з давн. нєлкзга, вже не вжив., звичай¬ 

но — не можна; в м. „нельзя" вживається вільно. 
Нема, немає кого-чого. 
Немилосердний Гр. 116, а. немилосердий; в Г. 

й немилосерний. Див. милосердний. 
Немйрів, -рова, нбмйрівський. 
Неминуче, в Г. неминучо. Пособить неминуче, 

Гр. 150. 
Немногий, див. мнбгий. 
Немощі, нбмощів, а не немощей. 
Ненавидіти кого-що, з давн. нвилкид’кти, а не 

ненавидити; ненавиджу або ненавижу, а не не- 
навидю мц. 

Ненависть ж. р., а не непависть м.; ор. в. не¬ 
навистю, в Г. ненавистию а. Ненависний. 

Ненадійний — кому не можна довіряти: Він 
ненадійна людина; в Г. вжив, цього слова зам. — 
несподіваний, наглий: Ненадійно (на В. У. неспо¬ 
дівано) у ночі напали опришки, Мак. Яр. 64. 

Ненароком або невмисне. Наче ненароком ви¬ 
сунула вид, Коц. 16. Ніби ненароком, Коц. 13. 

Ненастанний г., на В. У. частіше безперестанний. 
Неначе або наче. 
Необхідний, необхідно, необхідність — все це 

новотвори з м. необходимнй, -мо, -мость; ліпше 
вживати — потрібний, потрібно, потреба. 
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Неомйльний г. п.; на В. У. — непомильний. 
Неохітно г. м.; на В. У. — неохбче. 
Непереможний, -на, -не, Гр. 316. Коц. 38, ін- 

коли -ній, -ня, -не. 
Непот Корнблій; в Г. Нбпос за те. 
Неприлйчний г. м.; на В. У. — непристойний. 
Неприродний, -на, -не; часом неприродшй, -ня. 
Неприявність г. те.; на В. У. — неприсутність. 
Неприятель, нбприятеля; в Г. неприятель; 

Ключ Роз. 1665 р. л. 44: нбпрі'Атель. 
Непромокальний, в Г. непромокальний. 
Нерви, нбрвів. 
Нервний г. м.; на В. У. — нервбвий. 
Нерон; в Г. Шро. 
Несвідбмий чого: Несвідомий справи; в Г. не¬ 

свідомий. Вдаєш знов несвідомого річи, Бирч. І. 
79. Вербує кругом себе ватагу людей, несвідомих 
речі, Кул. Краш. 36. Див. свідомий. 

Несправжній, -ня, -не; в Г. -ний. 
Нестй (зах.-укр. нбсти), несу, -сбш, ніс, нбсла, 

нбсли; в Г. несла, несли; нбсений, а не несяний. 
Нестйся — нести яйця; курка несеться. Коні 

несли, а не неслися м. У Щур. Рол. 78: Казав 
нести ся (на В. У.: нести себе) в склеплений покій. 

Нестор, рідше Шстер, Нбстора. Нестшрт., 
Шахщ. Книга Луцька 1562 р.: Несткрл. 

Несьогосвітній, -ня, -не, несьогосвітньої Гр. 212. 
Нетерплйче або нетерпеливо, в Г. нетерплячо, 

нетерпливо Леп. З ж. 5. 
Нетямущий чого: Нет. діла. 
Нєфть, гірне масло, давне нефть, нвкть, 

з тюрк.-араб, нафть. Див. нафта. 
Нехай див. най. 
Нехарний г. те.; на В. У. — негарний. Див. 

харний. 

Нехрист, нехриста м. р., а не нбхристь м. 
Нехтувати що або чим: Рідну матір нехтує. 

Вона грошима нбхтуе, Сл. Гр. II. 561. 
Нецьки, нбцьок зах.-укр. з те. піеска; на В. У. — 

ночви, ночбвки, давне ноціки, нецвкі. 
Нечййно г. м.; на В. У. — несподівано, н&гло. 

Див. ненадійно. 
Нешпори те., треба — вечірня. Пор. в Олекс. 

XVIII в. ст. 72: Бкіднса моцно до нєшпор слГца. 
Нещаслйвий, арх. нещасгливий. 
Нещасний, арх. нещасгний. 
Нещастя, р. мн. нещасть, але ліпше в мн. не 

вживати. 
Нйжній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не; давне 

НИЖкНЇЙ. 

Нйжчати або нйщати, а не низшати. 
Нйжчий або нйщий; в Г. ніжший; нижчий 

кого-чого або н. від кого-чого. 
Низ, вниз, наниз; в зах.-укр. частіше діл, вділ, 

додолу. Нл низ ь, н \8чи Черкаська заборона 1503 р. 
Низенький, в Г. низонький. 
Низькйй, а не низький м. 
Никйта а(іїкйтд, Шх^гад, але звичайно ■— 

Микита. 
Нйкель, з пйкелю, в Г. з ніклю; нйкелевий, 

в Г. нікльбвий п. 
Никола а. з Ннкодін, ШхйЛаод, звичайно — 

Микбла. 
Никотйн м. р., рідше — никотйна ж. р. 
Ниневія, в Г. Нинбвія; ниневйтяне; Нинввіа, 

№гєуіа. 
Нйні, з давн. нкін^Ь; на В. У. рідко вжива¬ 

ється, але в Г. постійно і значить сьогодні (рідко — 
тепер): Вчора там, нині нам, Фр. „З верш.“ 92. 
Нині свято, ІЬ. 147. 
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Нинішній, -ня, -не (сьогодняшній); в Г. -ний, 
-на, -не. День нинішній або день сьогодняшній. 
Давне НкІН'ІаіІкНЇЙ, рідко НкІнІіШкНкіЙ. 

Нйнька, нйньки зах.-укр., звичайно — сьогодні. 
Ничйпір, Ничйпора, арх. Ничйпор; НікйАс.а'к, 

шіщсрбдоо,. ' 
Ничого, в Г. часом вживається й скорочена 

форма иич: Не сказав їм нич, Фр. „З верш.“ 107 
На В. У. таке скорочення не відоме. Р 

Нйщити, нйщу, нйщиш, нйщать^ а не ни- 
щуть МЦ. 

Ніготь, нігтя, нігтем Коц. 16; давне ногіьть. 
Ніґди зах.-укр. п.; па В. У. - нікбли. 
Ніде, з давн. нигде; в Г. арх. нігде. 
Ніж, з давн. нєжели, вільно вживається при 

порівняннях: Менше землі, ніж було спершу, Гр. 
96. Здавався старішим, ніж був справді, Гр 81 
Див. над, від. 

Ніжень, Нїженя; м. Ніжині». Недалеко од 
Ніженя, Кул. 304. їхав він під Ніжень, ІЬ. 183. 
Під Ніженем, ІЬ. 304. 

Ніжки, ніженьки. 
Ніздря, -рі, мн. ніздрі, ніздбр; в Г. мн. ніздра. 

Давне ноздри. 
Нікий г. м. а. — якийсь. Нікий (треба: якийсь) 

Струшак „Діло“ 1922 № 26. 
Ніколи (з н’ктк коли) — нема часу: Не піду 

до лісу, бо мені ніколи; ніколи (ліпше б никбли, 
з инколн) — пипчиат: Він нікбли не знає. В Г. 
зам. ніколи кажуть і нікбли. 

. Нікуди, в Г. нікуда а. 
Нім г. з п. піт, часте в Г., взагалі в зах,- 

укр.. Дух твій, нім рік сей кане в Вічність, тож 
туди зазвуть, Фр. „З верш.“ 178. На В. У. тільки 
поки. 
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Німка або німкеня, а не німкйня. 
Німчити ліпше, ніж — германізувати. 
Ніобея, ІІіобеї; в Г. Ні Обе. 
Ніскільии — це з м. нісколько, треба — ані 

трошки, нічого, ніяк. 
Ніт, зах.-укр. з давн. ніт’к; на В. У. - нема. 
Ніхто, ніщб — в цих заіменниках перечка ні 

відділюється, коли слово вжито з приіменником, 
так шо приімепник ставиться по ні: ні до кого, 
ні до чого, ні на кого, ні на що, ні з ким, ні 
з чим, ні перед ким, ні від кого, ні в чім: Ні з ким 
забавлятись, Чуб. V. 26. Не клопочітесь пі про що, 
Кул. 218. И к от кого помок не ионосил Полт. акти 
1668 р. ст. 133. Він звівся пі на що, Гр. 215. Вона 
ні про що не дбала, Кул. 178. — В Г. цього часто 
не додержуються і звичайно пршменника став¬ 
лять перед ні: 3 ніким слова не балакав. Мак. 
Рев. 43. 

Ніц птреба — нічого. 
Ніч, нбчі, ніччу (в Г. ночию а.)у р. мн. ночей. 

Пізно в ночі, в Г. пізно в ніч. 
Нічліг, нічлігу; частіш у мн. — нічлі, нічлїв, 

в Г. інколи нічляг. Або: ночліч, ночлі. Давне: 
НОЧЬЛбГК. 

Нічнйй, -на, -нб і ночний; чочьнкж. 
Нічого, в Г. часто скорочують в пічб; цеї 

форми на В. У. не вживають: Нічбго не вигадає. 
Гр. 143, Нічогісінько. — В Г. замість нічого часто 
з п. вживають ніщо: Сонце нам ніщо (на В. У. 
нічбго) не зробить, Фр>. „З верш.44 73. — В Г. 
часто пишуть: немав нічого з ним до діла, ліп¬ 
ше б — немав з ним діла. 

Ніщо див. ніхто. 
Ніякий колії вживається з приіменником, то 

приіменника частіше ставимо по ні: ні до якого, 
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ні в якім, ні на які; але: без ніякого. В Г. зви¬ 
чайно приіменника ставлять перед ні: Не почу¬ 
вається до ніякої (на В. У.: ні до якої) вини 
„Діло" 1922 № 26. — Замість „ніякий" можна вжи¬ 
вати „жадний". 

Но а. г. м., треба — але. 
Новйй, -ва, -вб, а не нбвий м. 
Новісінький, в Г. скорочується і в новіський. 
Новість г. м., треба — новйна. 
Новітній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. 
Новозйбків, з -кова, новозйбківський. 
Ной, Нбя; в Г. Нбе; п. N06. З гр. ІУйе, давне 

було Нши, рідко Ни>е. Був праведний чоловік 
Нбе, Рудов. 7. 

Ножиці, нбжиць, а не нбжниці м,; давнє 
НОЖЬНИЦИ І ножнцн. 

Нора, нбру (в Г. нору); мн. нбри, нор або нір 
Як звірі з нор, Фр. З верш. 216. 

Норвежський, вимова: -вбзький. 
Норйці, норйць. 
Носйти, ношу, аненосю; в Г. нбшу; нбсять; 

нбшений, а не ношаний. 
Носйтися не вживати зам. вбіратися, одяга¬ 

тися, бо це п. повіє 8І$: Носився (треба: одягався) 
гарно, говорив добре, Чайк. Мал. 5. 

Нота, грали по нбтах. В Г. нута, грали по 
нутах, але дипломатична — нбта. 

Нотаріус, -са з лат. поіагіиз; і також нотбр, 
-ря з пм. ІЧоїаг. 

Нудити ким-чим, нуджу, нудиш, нудять. Бі¬ 
лим світом нудить, Шевч. 2. 

Нудьга, часом скука — від нічого робити 
(а не журба, сум, смуток). Нудьга напала. Скука 
взяла. 

Нужда стара укр, вимова; нуждб м.; нужда. 

Ну-ко м., треба — а ну. 
Нуль, р. в. нуля м. р* з нм. №і11, в Г. 

ж. р. з п. пиіа. Див. зеро. 
Нумер, частіше номер з лат. питегие, але 

звичайно вживається: число; мн. номера. 
Нуряти г. п.; на В. У. — поринбти, пурнути. 
Нута див. нота. 
Ньою г. мц.; на В. У. — нею, з нею. Пливе 

із ньою (на В. У. — нею), Бирч. II. 192. Див. він. 
Ньютон, а не Ньютбн. 
Ню г. арх.; на В. У. — неї, її. Три дні ждемо 

на ню, Мак. Яр. 43. Див. він. 
Нюянс, нюянсу м. р. з фр. пиапсе. 
Няй див. най. 
Няти віри. Няла йому віри без міри, Гр. 153. 

О. 

О вжив, з причиновим або з місцевим від¬ 
мінком. Не вживати о для зазначення міри: 
мешкала о двадцять кроків ближче, цеп., треба: 
двадцятьма кроками; мозок о вазі 2000 грам п., 
треба: вагою. В заголовках не ставити о: 0 ре¬ 
форму коліндаря а. «., треба: про. 

Оазис або оаз м. р. з гр. даоїд, так в фр., 
англ.; в Г. осіза з п. ж. р. 

Обава г. п.; на В. У. — ббязнь, поббювання. 
Обава о кого-що г. п. а. (треба б про кого-що). 

Обавлятися г. п.; на В. У. — боятися, побо¬ 
юватися. 

Обблювати г. п.; на В. У. — валити, повб- 
лювати. 

Обанкротитись м., треба — збанкротувати. 
Обаранок, обарйнок г. п.; на В. У. — бублик. 
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Чудний як бублик: кругом об’їси, а в середині 
нема нічого, Ном. № 7827. 

Обвинувачувати кого в чім або за що; Обв. 
в злодійстві, за зраду; в Г. обв. о що п. 

Оберегтй, обережу, обережбш, обережуть; об. 
кого від чого; зах.-укр. оберечй а, Я хочу обе¬ 
регти тебе від них, Фр. 3. Б. 98. 

Обережність, -ности, обережністю. 
Обжйнки, обжинків. 
Обйда а. г. м.; на В. У. — образа, кривда. 
Обйдва для м. р., обидві для ж. і с. р.; р. в. 

обйдвох, д. обйдвом, ор. обйдвома; здавн. іокадка, 
юк'кдк'к. Обидва столи, обидві слові, обидві руці. 
В Г. мало вживаються (і то в формі: обидва), там 
звичайно — оба, обг, мало вживані на ІЗ. У, 
Оббх або обйдвох, а не обоїх м.; оббм або обйдвом, 
а не обоїм м.; обома або обйдвома. По обйдва 
боки Дніпра, Кул. 197. Обйдві жінки затремтіли, 
Кул. 244. Обидві двері виходять у двір, Коц. 51. 

Обидйти, обиджбти г. м. а.; на В. У. — крив¬ 
дити, скривдити. 

Обйльний г. м.; на В. У. — ряснйй, щбдрий. 
Обичай (м. обйчай) — це звичка; в Г. обичаї — 

це те, що на В. У. поведінка, повбдення. 
.Обібрати, обберу. Обібрати за когось: за ста¬ 

росту. 
Обігти, зах.-укр. обічи а. 
Обід в род. відм. часто не змінюється: Спала 

аж до обід, Гр. 227. Послі обід, Кул. 129, Устали 
зза обід, Кул. 286. 

Обідві з ©ккдкк, по аналогії до обидва пе¬ 
рейшло в обидві, див. обйдва. Обідві держались 
за руки, Кул. 414. Ок'кдкк сторснНк Полт. акти 
1665 р. ст.^35. 

Обідній, -ня, -не; в Г. обідний, -на, -не, 

Обідня година, Кул. 419, Давне: оскдьнїй 
1 ОВ'КЛЬНкІН. 

Обідрати, обдеру, див. дерти. 
Обізватися, озовусь, обізвавсь. 
Обізнатися з ким-чим. 
Обізяна, обезяна див. малпа. 
Обіймати, обійму; обійняв, обняв, обняли; 

в Г. обіймйти, обіймйв, о бій мили. 
Обійми, обіймів. 
Обійти, обійтись, обійду, -сь, обійшлй, -сь. 
Обікрасти, обікраду, обікрбв, Гр. 232. 
Обірати, обіраю, Кул. 333. 372. Об. кого-чим 

або за: Обрали за писаря. 
Обірвати, обірву. 
Обіщати а., треба — обіцяти. 
Обкладкй, обкладок. 
О'блак, бболоїс м. р. а. г. м.; на В. У. — хмара. 

Облак мглистий, Фр. З верш. 60. Чорна хмара 
зза Лиману небо, сонце криє, Шевч. 25. Давне 
СБЛЛК'к. 

Обламати, -сь, обламйю, обламають, Гр. 263. 
О'бдизень, облизня. 
Облйчча Гр. 202, обличчам, на обличчу Гр. 

157; у мн. не вживати (хоч інколи вживають: 
облйчча, облич або облйччів. Всміхнеться до тих 
блідих облйччів, Гр. 240). 

Облягати, мин. час обліг Кул. 411; в Г. обляг. 
О бмаль чого: Обмаль жита. 
Обман м. р., частіше обмана ж. р.: в Г. 

обман. Будеш посилати обманою, Гр. III. 237. 
Дівчішо-рибчино, яка ж ти обмана, іІ>, 209. 

Обнйманє г.; на В. У. — переймання. 
Обнимати г. м.; на В. У. — займати. 
Обнімати, обніму, обнімбли, Гр. 36. 38. 73; 

і обнимйти. 

УКРАЇНСЬКІ стилістичний словник. 17 
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Обоє див. двоє. 
Обомліти, обомлію; в Г. обімліти. 
Обоятний г. з п. оЬоі^іпу, треба — байдужий, 

байдужний. Він до всього став байдужий. 
Обпукування г. п.; на В. У. — обстукування. 
Обпукувати г. п.; на В. У. — обстукувати. 

Див. нукати. 
Обрабувати г. п.; на В. У. — обграбувати, 

ограбувати, ограбити. 
Ображати — це зневажати; в Г. ображати 

інколи — ранити, покалічити, це з п. 
Обр&ження — м. оскорбленіе; в Г. інколи це 

р&на, покалічення, з п. 
Обрйдливий, в Г. обридливий. 
Обробляти, в Г. обробляти з п. оЬгаЬіаб. 
Обрус частіше убрус, з давн. ЗкрЗгк або 

окрЗс'н, — настїлник. Див. скатерть. 
Обруч, обруча м. р., обручем, з давн. оБрКчь 

м. р.; в Г. з п. ж. р. 
Образованє г. м., треба — освіта, вихбвання. 
Обрізатися на іспитах м.; в Г. — засипатись 

з п.\ газурас 8І(^ па е^яатіпіе. 
Обсихати, обсбхти, обсбхну, обсбхнеш; в Г. 

обісхну, обісхнеш, обісхла. Див. сохнути. 
Обсталювати г. п.; на В. У. — замовляти. 
Обстоювати кого-що або за кого-що: Обстати 

за своє право, Гр. 28. За вбогих обстав, Гр. 32. 
Обтинати, -наю, -наєш і обітну, -неш. 
Обходити — це обминати: Бережно обходили 

калюжу. В Г. з п. — святкувати: Обходили день 
урочисто „Діло“ № 9972. Це мене не обходить 
г. ??., треба — байдужб мені до цього. 

Обцас або обчас м. р. з сер. нм. аЬваія. 
Обценьки, обцбньків; п. оЬс^і, з нм. 2.ап§е; 

в Г. обценґи м. 
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Об'явйти війну ліпше - оголосити (а не — 
виповісти />.). 

Овес, вівса, в вівсі, мн. вівса. 
О воч, бвочу, часте в Г.; на В. У. рідке — 

ТУТ — плід; рідко в літ. укр. мові бвощ м. р. 
Давне окофк м. р. 

Овощевий, овочевий — рідкі слова. 
О'вруч, з О'вруча. Овруцький. 
0 вшім, бвшем, часте в Г., з п. омгвяет; 

треба —• власпе так, а як же, звичайно. 
Огень див. огонь. 
Огйдливий, в Г. огидливий. 
Огірок, огірка, огірки, огірками Свідн. 20. 
Оглухнути, оглухну, оглух, оглухла, а не м. 

оглохнути, оглох, оглохла. 
Огляд; за останній час поширюється вжи¬ 

вання штучного виразу з огляду па (з лі. „вг 
видуи), треба: через, з, що до: Через дощ 
(а не — з огляду на дощ) не піду до школи. 

Оглядатися па кого що: Оглядались на кручу, 
Коц. 21. В Г. огл. за ким чим: Оглянувся за\Ла- 
зарем, а той сидить при столі, Бирч. І. 136. 

Оглядини, оглядин. 
Огневйй, огненний а. і огняний. Кидаєм бу¬ 

рям огневий порив, Черк. І. 91. Червона від огня¬ 
ного світу, Гр. 259. Давнє огнкнкій. 

Огонь, огню, огневі, огнем, або: вогбнь, 
вогню, вогнем; з давн. сгнь, що дало дуже рано 
опкик (звідсі огопь, звичайно на В. У.) і огкнк 
(звідсі огаїь, часте в Г.). 

Огород а., звичайно вживається город; але 
в Г. вживають не город, а огород а. Див. 
город. 

°А звичайна на В. У. народня форма, тут 
форму від знають лише з літератури. Див. від. 
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Звичайно на В. У.: одбити, одбігти, одбірати, 
одвернутись, одвести і т. п. 

Одвірок, з одвірку. 
Одвіт г. м. атреба — відповідь (але нар. 

мова одвіт знає). 
Одвічати, одвітувати а. м., треба — відповідати. 
Одежа, -жі, або одіж, р. ми. одбж. Див. одіж. 
Одержати, одержу, одержиш, одержать. 
Одйн — ця форма панує на В. У.; в зах,- 

укр. панує — оден. В давнину було іедин'к, 
одинтк (звідсі один) і ждкн'к (звідсі оден). На 
В. У. відома й форма оден, їдеи, але частіше — 
один. — Сам був вдома, а не один м. — Один 
одного, один однбму, а не один другого, один 
другому м. Розбивали один одному голову, Коц. 
12. Нишком один на одного чигають, Кул. 16. 
Старці йшли один за одним, Фр. 3. Б. 49. Вби¬ 
вали один одного, Мак. Яр. 150. — Одйн, однбго, 
однбму, а не одного, одному м. 

Одинадцять, в Г. одипайцять або одипйцять; 
гедииТк на дєсатє, сдинікНадцАТк. 

Одіж, одежі ж. р. або одежа, р. мн. одбж, 
а не одежей. Панську одіж Коц. 39. 

О'дмітка з історії, а не по історії м. Див. по. 
Одна, однбї і однієї, одній, однбю і однією; 

одна по бдній, а не одна по другій м.; одна бдну, 
а не одна другу м. — Сама була в хаті, а не 
одна м. — Див. один. Бабуся оповідає казку 
одну по одній. Чайк. Од. 48. Почав перебірати 
одна по одній події, Гр. 24. 

Однак, одначе, алб, проте, все-таки. Слово 
однак на В. У. не часте, тут частіше одначе; 
в Г. однак дуже часте. 

Однако, однаковісінько; в Г. однаковісько. 
Однаковісінько мені, Шевч. 

Одне бдного, а не одне другого м.; частіше 
вжив, одне, а не одно. Одне одного їсть, Гр. ЗО 
Стояли одне проти одного, Гр. 40. 

Однімати^ одніму, Гр. 303. 
Однолітній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. 
Одностайно, в Г. одностайне а. 
Односторонній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Однострій г. п.; на В. У. — фбрма. 
Одо див. відо, віді. 
Одоевський, а не Одоєвський. 
Одріжнйти, а не одріаняти. 
Одружйтися з ким, а не на кому м. \ Зінько 

одружився з Гаїнкою, Гр. 70. 
Одступатися од кого-чого: Одстуїшсь од землі, 

. 179. 
Одходити, одійти од чого (в Г. часто чого): 

Треба одійти од ями, Ном. ЛІ 13752, Відійшли ко¬ 
заченьки від села, Метл. 26. 

Одчепйтися од кого-чого: Одчепйвшнсь од 
запорозців, Кул, 351. 

Одчиняти (в Г. часте — отворяти) вікна, двері, 
ворота, крамницю; але збори, установи одкрива- 
ють, а пе одчиняють. Старший братіку, одчини 
ворітця, Метл. 170. — Одчинений, а не опчи* 
няний. 

Одягати, одягти кого; одягатися самому в що; 
надягати що. Див. зодягати. Одягнений в що, 
а не в чім: од. в чорне. З тих грошей мав одя¬ 
гати діти, Гр. 296. Я ось одягнусь, Кул. 246. — 
Одягнений (а не — одягяяний), рідко — одягнутий. 

Оженйти (рідко: женити) кого з ким, оженй- 
Тііся (рідко: женитися) я ким, а не на ким .м. 
В І. вжепйти, вжешітиея. Див. женити. Грицька 
батько оженив, Гр. 64. Оженився з нашою зем¬ 
лячкою, Чайк. „На ух.“ 158. 
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Ожидати г. м. а.; треба — чекати, ждати. 
Ожйти, оживу, оживеш, оживе, ожила, ожи¬ 

ли; в Г. ожию, ожиєш, ожив, ожила, ожили. 
Озватися за кого-що (заступитися): Озвався 

за діти Грицькови, Гр. 292, 
О'зеро, мн. озера, озер або озір; в Г. мн. 

бзера. 
Озиратися (а не озирати) на всі боки. 
Озівське або Азівське море. 
Означити, в Г. означйти. 
Озон, озбну; в Г. озон п. 
Озьму, озьмеш мі}., треба — возьму, возьмбш. 
Ой; Ой, гляну я, подивлюся, ІПевч. Ой, бо¬ 

лить! В Г. постійно — йой, п. 
Оказати кому поміч, прислугу м., треба — 

допомогти, прислужити. 
Окінчення г.; на В, У. закінчення. 
Окіян, а. океан; скндн’ь, ©книш*, океані* з гр. 

сЬхєарод. 
Око, двійня: вічі, очі, у вічі, в вічі; очима, 

в очах. Сором і в вічі глянути, Гр. 292. Див. очі. 
:• Оковйта, з лат. ациа уііае; часто вжив, як 

прикметник: оковита горілка; оковитої, оковитій. 
З оковитими горівками, Федьк. II. 4. Благослови 
мені, батьку, оковитої напиться, Макс, 

О’коло с\ м. а., треба — коло. 
Оконечно г.; на В. У. — остатбчно, непре- 

мінно. 
Окрестність г. м., треба — окблиця. 
Окрім кого-чого, частіше— крім; в Г. часте 

окреме а.\ ежром'Ь. 

Округа ж. р., в Г. бкруг м. р. п. м. а.; давне 
©кр«гк. , 

Оксамит, дксдмить, оксамите, з гр. едаїшог, 
(в шіст ниток: ід — шість, рігод — нитка). 

Окуляри, окулярів, з лат.; очки м. Чорні очки 
блищали, Коц. 60. 

Олег, кличн. в. Олбже; в Г. О'лег. 
Олександер, Олександра, з давн. ’ЯлеЗіндаїї. 

Див. Алексапдер. 
О'лвнь, бленя, а не олень м. 
0 ливо, олйв’яний, з давн. олово. В Г. блово, 

оловяний а. або цйна. Див. цина. 
Олівець, олівця, а не оливець (походить з — 

оловець^ ©доко, бо перше їх роблено з олива). 
Олій, олію м. р, і олія, олії ж. р.; давн. 

©д'Ьй м. р. 
О'льгович, в Г. Ольгбвич. 
Ольгопіль, з Ольгополя, ольгбпільський. 
О'маль, обмаль чого. 
Омаста г. п.\ па В. У. — жир, сало. 
Омолйтвувати цілу оселю, А. Чайк. На ух. 

139, на В. У, скажуть — помолйтися, посвятити. 
Она, оно, онй г. а.; на В. У. — вона, воно, 

вони. Див. він. 
Онесмілити г.; на В. У. — зробити несмілим. 
Онещаслйвити г.; на В. У. — зробити неща¬ 

сливим. 
О'ноді, оногди г. з то. опедйа]; на В. У. зовсім 

не відоме, тут тільки — позавчора. Давне оногди 
визначало тільки „недавпо“. 

Онодішний, оногдашний (треба б -ній) г. то.; на 
В. У. тільки — позавчорашній. 

Онук, р. онука м. р., рідше — унук; з давн. 
к'ьноук-ь — внук — унук — онук. Див. внук. 

Онука, онуки ж. р., рідше - унука; з дав¬ 
нього к’ьноукд — внука — унука — онука. Див. внук. 
Попрощався з онуками, Гр. 271. 

Опанувати кого-що (а не ким-чим л.). Думки 
опанували його цілком, Гр. 25. 
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Опасти, опад&ти, опаду, -деш, -дб, -дуть; 
в Г. опаду, опаде. 

Опатрунок г. п.\ на В. У. — перша поміч, 
перев’язка, огляд. 

Оперти, опру, опреш, опбр голову, а не зіпер 
голову. 

Опертися перед ким або кому а.: Нема вже 
замку, щоб йому оперся, Щур. Рол. 1. 

О'пис, бпису м. р., р. мн. бписів; арх. бпись 
ж. р.; пор. срб. опис м. рм болг. опись м. р. 

О'питний г. м. а.; па В. У. — досвідчений, 
досвідний. Він досвідчений працьовник. 

Опіка, опікун, опікуватися (може було ©п'Ь- 
кд? пор. п. Оріека), рідше опека, опекун (в Г. 
опікун), давне опєкдниіе. 

Опісля, давн. опосд'Ь, частіше після, давн. 
пссд'к; часте й нар. послі а. 

Оплатка ж. р. або облатка, з лат. оЬІаіа; в Г. 
оплаток м. р. з п. оріаіек. 

Оповідання, в Г. оповідане. 
Оповід&ти про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 

Оповідати казок, Чайк. Мал. 95. Оповів про Га« 
расима, Гр. 324. 

Оповістй, оповім, оповіси, оповість, оповів, 
оповіла, -лб, -лй, в Г. оповіла, -віло, віли; прик. 
спосіб — роскажи, рідко оповіж (в Г. оповщж). 

Оподаль від кого-чого. 
О'пріч кого-чого, рідше — опрбче (з аналогії 

й опріче), з давн. спроче, епрочь. Опріч мене, Кул 
311. Опріче справ, Гр. 35. 

Опука див. мняч. 
Опустйти, опущу, опустиш, опустять, в Г. опу¬ 

щу; опустити значить опускати і кидати; пор. 
ц'кдокдкТк н итоусти й, Нестор. Жит. Феод. XI в. 
Годину в школі пропустити, в Г. опустити. 

Зам.: хорий опустив ліжко — ліпше: встав з по¬ 
стелі. 

Оп’ять, з давн. олать, ще вжив, в деякиі 
місцевостях (в Г. часте), але частіше літературне 
знде, з)ібву. 

Орда, з тюрк, огйа; в Г. брда п. 
О'рден з нм. Огсіеп, так срб., болг., м.; дістав 

орден за службу; в Г. з п. ордер. 
Орел, вірла; в Г. орея мц. 
Оренда; орендар, -ря; рідко — аренда, арен- 

дар. Див. аренда. 
Орієнтуватися, а не оріент?труватися м. пм. 
Оркестр м. р. або оркестра ж. р., з іт. огсЬе- 

віга (вимова: оркестра), а це з гр. бдх^огда. В Г. 
орхестра. Пор. болг. оркесгьр’ь, срб. оркестар, м. 
оркестрь. 

О'рлій, -ля, -ле або орлиний; давне орлїй. 
Смілим, орлім оком, Шевч. 

Орменія, орменський, див. Вірменія. Ид ПЛАЦ# 
Ор^єнск^іИТк Київ. зап. 1600 р. 

Осавула, осавули; рідше — осавул; Пане оса- 
вуле Кул. 320 або осавуло; осавулееко, а не осаву- 
ленько. Форми з початковим а: асаул не вживати. 

Освіта — це розумовий, науковий розвій лю¬ 
дини; освічена людина — це людина науково роз¬ 
винена; освічений може бути невихованим. Не 
плутати з словами виховання, вихований. 

Освітній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. 
Освободйти освободжати (а не освабаджати 

•З м. оелуаЬасІгас); частіше — звільнити. 
Освоїтись треба — призвичаїтися. 
Осел, вісла або осла. 
Оселя, р. мп. осель Коц. 7. 
Осібняк г. п.\ на В. У. — особа, людина. 
Осібняком г.; на В. У. — окремо. 



Осінній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. Давне 
всенкнїй. Прийде нічка осінняя, Чуб. V. 26. Осін¬ 
ня Коц. 49. 

О'сінь, бсееи, в осенй Коц. 49. Гр. 99 (мц. 
в осеш); осінню (в Г. осению ог.), але звичайно — 
в осенй. 

Оскаржувати кого в чім; в Г. оск. кого о що п. 
Оскілок, оскілку, а не оскблок а. м.. 
Оскома, а не оскбмина м.; п. зкота. 
Ослабати, рідке, звичайно — ослабнути. 
Ослінець, ослінця, а не осло'нець а. 
Осліпнути, осліпну, мин. час осліп. 
О'смий а., треба — вбсьмий. 
Особа, р. мн. осіб. 
Особистий — це персональний; Це моя осо¬ 

биста справа; особливий — це спеціяльний. Не 
плутати цих слів. 

Особлйво присл.; в Г. особлйве а. 
Осокора, ри ж. р. і осокір, осокбру м. р.; 

мн. осокбри. 
Оставатися, остаюсь або зоставатися; в Г. 

оставати. Грунти оставали (треба: оставались) в їх 
заряді, Корд. 36. 

Останній, -ня, -не; в Г. останннй, -на, -не. 
У Коц.: останній 12. 56, -нне 31, -нню 39, -нніх 
51. У Гр.: останньому 229, -нню 229. 310, -нніми 
107. 262. 293. Черк. І. 45: останній. Або : остат¬ 
ній, л-ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. Див. послід- 
ній, Остітнїй 0авіі Ключ Роз. 1665 р. л, 11 б. В ос¬ 
татній раз, Кул. 246. — Не вживати слова остан¬ 
ній в значінні м. остальной: Трох зловили, а інші 
(а не — останні) втікли. 

Остатися, останусь, останешся, останеться: 
Козаків осталося сорок. В Г. остйти: Козаків 
остало сорок, Чайк, „За с.“ 53. Сама бабуся оста¬ 

лась ночовати, Кул. 136. Осталася, день і ніч 
воркує, ІІІевч. 26. 

Остаток і останок, з давн. сстат'кк'к, сстан'кк'к, 
Остентаційно г. п. лат.; на В. У. не вжив., 

тут — чванливо, невдовблено. 
Остер, Остра, а не Остьор м. У річку Остбр, 

Кул. 257. 
Остерегтй, остережу, -жеш, -жуть; з.-у. осте- 

речи а. Остерігати кого про що. \ 
Остигати, остиг, рідше остивати. 
О'сті, бстів. 
Осторожний г. м.; на В. У. — ббрежний, обе¬ 

режний, сторожкгій. 
О'стрий г. м. а., треба — гбстрий. 
О'стрів, острову; в Г. острбв; острівець, а не 

островець а. 
Остріг, з Острога; остріжський, вимова: 

острізький. 
Оступатися за кого-що: Оступався за правду, 

Гр. 315. 
Осудйти, -джу, осудиш, осудять, а не осу- 

ДЮТЬ М1{. 
Ось вісь, бси, віссю, в Г. осею а. 
Осьде, вимова: бзьде; в давнину було сьде 

і зьдє. 
О'сьмий а.; треба — вбсьмий. 
Осягтй або осягнути кого-що. Осягти поля, 

Кул. 225. 
От, а не вот м.: От воно що. Отже, а не одже. 
Отаман, отамана, див, атаман. 
Отворйти, отвиратн г, м. ав Г. дуже поши¬ 

рене, на В. У. не вжив., тут — відкрити, відчи- 
нйти, роспочинати, закладати, починати. Відчи¬ 
нили двери, ворота. Росплющив очі. Див. одчиняти. 

Отець, вітця або отця, вітцбм а., частіше — 
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бйтько. На діякона чи священника кажемо отець, 
а на єпископа і вище — владика; під п. впли¬ 
вом в Г. кажуть отець зам. владика і на єпископа. 

О'труби г. м. а.; на В. У. — висівки, вй- 
сівок. 

Отрута, отруїти і отроїти. Вас не отру¬ 
їть, Кул. 220. Олекс. XVIII в.: отр»ити 107. 

Отсей, отся, отеє або оцей, оця, оцб (так і ви¬ 
мовляємо), а не отцей, отця, отце. 

Оттоді, а. оттогдй. 
Отут або тут. 
Отчйзна див. вітчина. 
Отямитися, але частіше — опам’ятатися. 
ОФензйва г. п. лат.; ліпше — наступ. 
ОФицер, -цбра з фр. Гойісіег, англ. ойісег; 

в Г. офіцмр з нм., а наголос п. 
Офиційний і офиціяльний, а не офицішіьний. 
Офіра, офірувати п. нм.; ліпше — жбртва, 

жертвувати. 
Охлясти, охлянути, охляв. Вже на силах гет 

охляв, Мак. Рев. 57. 
Охота див. лов. 
Охоче (в Г. охбчо), дуже рідко охбтно (в Г. 

часто). 
Охочий до кого-чого. 
Охрім, Охріма; (іфрфм'н, ’Ещюїц\ а не Охрмл. 
Оцей див. отсей. 
О'цет, оцту, бцтом. 
Очаків, з Очакова, очаківський. 
Очевидець м., треба — самовйдець, самовидця. 
Очевйдний рідке слово, частіше — видймий, 

пбвний. 
Очевйдно ль, треба — мабуть, певне. 
Очевйдячки, це — явно, на очах: Очевидячки 

бреше; Нурла опізнився, — це було очевидячки, 

Коц. 20; не вживати його замість слова „мабуть" 
(так часто перекладають м. „очевидно"). 

Очерет, мн. очерета Гр. 151. 
Очйтаний г. п.; на В. У. — начитаний. Він 

людипа начитана. 
Очі (очи), очйма, часом — вїчми; оченята; 

в очах (а не в очбх, очіх, чи в очех мц. а.): очбй. 
Див. око. 

Очікувати кого-що, в Г. на кого-що ». нм.; 
частіше — ждати. Див. чекати. 

О'чко, мн. бчка, рідше — бчки. Цілував очка, 
Чайк-Ол. 15. Пізня пташка очки дере, Ном. 

Ошйбка г. м., треба — помилка. 
Ошукання г. п.; на В. У. — обмана. 
Ошукувати г. п.; на В. У. — обманювати, об¬ 

дурювати, дурйти, манйти. 

П. 

Па —.кажуть дитині, прощаючись з нею, 
в Польщі і в Галичині. На В. У. цього па не 
знають і з дітьми прощаються, як і з дорослими: 
Бувай здоров. 

Павук, див. паук. 
Лаганий, пагано, пагапець, походить від ра- 

^иє, ра^апив, пауагод\ але вже віддавна пишуть 
і погапий, поганий (бо чуже а часто передаємо 
через о). 

Падати, пасти, падаю, -єш, падає, падають. 
В Г. постійно вживається паду, падеш, падб, па¬ 
дуть : марка паде, дощ паде, роса паде, сніг 
паде, град паде, тріски падуть; на В. У. тільки: 
падаю, падає, падають; дощ, сніг іде. І шумить, 
і гуде, дрібен дощик іде, Пісня. 
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гадлюка, а не подлюка. 
Падолист г. — невдалий новотвір (бо о при 

з’єднанні ставимо тільки до іменника), треба — 
листопад. Див. листопад. 

Пайок м., треба — пайка ж. р. Я ті шкури 
не зіпсую, свою пайку відбатую, Чуб. V. 1173. 

Пана, з нм. Раск, п. рака, на В. У. мало 
вжив., тут — скринька, коробка. 

Пакт, з лат. расїит, мн. пакти (а не пакта 
я.), це — умова, договір, уклад, угода, мирова 
угода. Пункт, з лат. рипсіит, — це частина чо¬ 
гось. Пакт складається з пунктів. Не вживати 
слова пакт зам. пункт. 

Паламар, -ра, мн. -рі, з визант. 7іадауоуа()і$, 
давне пдло^сндрк, пднд/ілдрк, понс^идр^. 

Паланйця ?.; на В. У. — паляниця. їсть книші 
з паляницею, Рудч. Ск. І, 4. Киями замість па¬ 
ляниць годувати, Кул. 374, 

Палац, палацу, в Г. палац п. 
Палити в печі, а не — палити піч. 
Палітурки, палітурків; інколи — оправа; пе¬ 

реплат м. Книжка з палітурками, Свідн. 28. 
Палітурня, м. переплбтня. 
Паліятйв, паліятйву м. р. з фр. раПіаІіуе; 

в Г. паліятива ж. р. з п. раЦаІумга. 
Паловнйці, паловнйць. 
Пальмовий, в Г. пальмбвий. Пальмбва неділя 

г. з п. раїшолуа піейгіеіа, на В. У. — вбрбна 
неділя. 

Пальто с. р. і в літ. мові частіше не зміню¬ 
ється; в г. змінюється: без пальта, в пальті; так 
само і в народній мові на В. У. змінюється. В Г. 
інколи ще й пальтбт з п. раїіоі, Куз, 224. 

Паля ж. р. і паль м. р., з нм. РІайІ. 
Палянйця, див. паланйця г. 

Памороки, памороків. 
Пам’ятати (рідше — памяятати) кого-що або 

про кого-іцо, часом — всі кого-що: Пам’ятати 
бідного або про бідного; зах.-укр. пам’ятати па 
кого-що — це п.: Пам’ятай на нас Бирч. II. 134; 
в Г. також: Пам. о кім-чім — це а. п. 

Пам’ятка — цього слова вживаємо й на озна¬ 
чення залишків старовини: Писані українські 
пам'ятки роспочипаються з ХІ-го віку; м. па- 
мятникь. 

Пам’ять, рідше — памкять. Пам’ять про них, 
Коц. 34. 

Пан, мн. пани і панове (форма панбве збе¬ 
реглася тому, що до недавнього часу вживалася 
як судовий термін на В. У.: пднбкє сУддй). 

Панахйда, з сер. %гр. паггу%іда, давнє пдни- 
£идд, панахида. 

Пан-Біг г. п.; на В. У. тільки — Госпбдь Бог. 
Паненя, паненяти; рідше—паня, паняти, мн. 

панята. 
Пані не змінюється: без пані, цій пані, про 

пані; народне: паня, цю паню. 
Панна, р. мн. паннів. 
Панотець — це давня назва для священника, 

а також для старої поважної людини ; паніматка — 
для дружини священника або поважної людини. 
Не вживати вульгарних піп, попадя. Батюшка, 
матушка—це м. Див. Єґймосць п., піп. Панотце- 
вого коня й немає, Кул. 235. 

Панство, а не паньство (але так вимовляємо, 
давнє панкст'кс). 

Панування, в Г. папбванє. 
Панцир, з с. г. нм. рапяег, рапсіег; а не панцир. 
Панчоха, р. мн. панчіх, а не панчох; п. рой- 

сгосйа з с. г. нм. ЬипізсЬиосЬ. 
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Папір, папбру, а не папф, бо з нм. Раріег, 
чс. рарїг; п. раріег; м9 з гр. бум&га; мн. папери, 
паперів. 

Папірець, -рця, мн. -рці; в Г. папірець. 
Папіровий, а не паперовий. 
Папіроса, папірбска ж. р.; в Г. папірос м. р, 

з п. раріегов. 
Папуга г. з п. рари^а; на В. У. частіше по- 

пугай, давне пдпоугк і пдпЬгдй, нм. Рара^еі, 
з новогр. паллауад. 

Пара ж. р., а не пар м. р. м. Пара линула 
вгору, Гр. 306. З козачої одежі йшла густа пара, 
Чайк. Відд. 7. 

Пара, від пару днів, від пару літ, — це п. 
ой раги сіпі, осі раги Іаі, з пм,; треба — від двох 
днів, від двох літ. 

Парад м. р. з нм.-фр. рагайе; чс. і пол. ра- 
гайа; в Г. парада ж. р. 

Паразйт м. р. з нм. Рагазіі (з гр. пада- 
оігод). 

Паралель або паралеля ж. р. 
Паралбс, з п. риіагев, а це з лат. ри^Шагез. 
Паралізувати, спаралізований; в Г. з п. пара- 

ліжуватн, спаралізований. 
Параліч з гр. лад&іьоїд, м. паралйчт>; нм. 

рага1у8І8; п. рагаїіг; в Г. з п. параліж. 
Парасоля ж. р., рідше парасоль м. р.; з фр. 

1е рагазої, п. рагавоі. З величезного парасоля збі¬ 
гав струмок води, Коц. 55. 

ПараФйн, парафйну м. р. з фр. рагаїїіпе; в Г. 
парафін а ж. р. з п. рагаїіпа. 

Парвеню заг. роду і не відм., з фр. рагуепи. 
В Г. парвенгй з п, рап\геп)и82. 

: Парйж, в Г. з п. Париж; парйжський (ви¬ 
мова: парйський, парйзький). 
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Паркан, п. і чс. рагкап; на В. У. частіше — 
баркан. 

Паробок, паробка, з давн. парсв'кк'к; частіше — 
парубок, парт/ббчий; часте вже й паргбок, осо¬ 
бливо в Г. 

Пароль м. р. або парбля ж. р. 
Парох г. п.; на В. У. — священник, прихбд- 

ський священник. 
Парохія г, п.; на В. У. — прихбд, рідше — 

парафія; парафіяльний. 
Парта, з фр. — лавка в школі. Жовто пома¬ 

льовані парти, Коц. 47. В Г. лавки. 
Пасажйр, пасажира з нм. Раееа^іег, так м., болг. 

і чс.; в Г. насажер з п.-фр. 
Паска, арх. пасха. 
Пасквиль, з нм. 1>а,8^иі1і; часом з п. п&шквіль. 
Пасмо, р. мн. пасом; а не пасмо. 
Пасти що: пасти коні, вівці; коні паслися 

на траві (в Г. коні пасли траву, — це н.); кінь 
їв траву або кінь пасся на траві (в Г. кінь пас 
траву, Мак. Яр. 41). Кінь пасся на волі, Кул. 248. 

Пастир, -ра, в Г. пастйр; пастирський, в Г. 
пастирський. Пастир, а не пастор. 

Пастор з нм. Раьіог — протестантський свя¬ 
щенник; не вживати цього слова замість пастир — 
духовна особа, пдсткірк. 

Пастух від свиней г., Куз. 164; на В. У. — 
пастух свиней. 

Пательня п.; на В. У. — сковорода. 
Патент, з фр. раіепі; в Г. пйтент п.; мн. па¬ 

тенти, а не иатента п. 
Патйк г. п.; на В. У. — кусок дерева, поліно, 

кій, палка. 
Патли, без патлів. 

УКРАЇНСЬКИЙ стилістичний словник. 18 
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Патрахйль м. р., давне плтрлуиль або пєтрд- 
уилк з гр. ітг^ах^Яюр; давне було ж. р. Див. 
єпитрахиль. 

Патрет нар., не вживати; літературне — 
портрет. Див. портрет. 

Патріарх м. р.; а не — патріарха а. п. 
Патруль м. р. зфр. раігоиіііе; і патруля ж. р., 

так в г., срб., чс. 
Паук арх.; звичайно— павук: Павук снував 

павутиння, Коц. 47. 
ПаФОс, з гр. ж*ї)од; патетичний, а не пате- 

тичеський .М. 
Пахнути, пахну, -непі, пах, пахла, п&хли; 

в Г. нахніти, пахніли. 
Пахощі, пйхощів, а не пахощей. 
Пацір г. п.; на В. У. тільки — молитва, 

Отче паїп. 
Паша тур.; в Г. п&ша м. 
Пашня, р. мн. п&шень. Поміж пашень, 

Свідн. 45. 
Пашпорт і паспорт, з нм. Раезрогі; п. раеа- 

рогі, а не пашепорт (з фр. раеєерогі;); інколи 
паспбрт, пашпбрт з фр. 

Пайц, паяца м. р з нм. Ра^гго; в Г. 
п&яц №. 

Певне, рідше — певно. 
Певний або пЄвєн кого-чого: Певний світлої 

будущини, Леп. З ж. 29. Був певний остаточної 
побіди, Бирч. І. 119. То був чоловік, певен себе, 
Чайк. Мал. 6. Рідко — певний в чім: А чи ти ж 
пЄвєн у своїх надіях, Кул. От. 39. 

Певнісінький, в Г. певніський. 
Пегас гр. через фр. Ре^аве; в Г. пеґаз з п. 

Ре§аг. 
Педагог з гр. псидаусоубд, а не пед&гог. 

Педаль, педалі ж. р. з фр. рейаіе; в Г. педал 
з п. ресіаї. . 

Пейзаж, пейзажу з фр. раува^е через нм. 
Пекар, -ря; в Г. пекйр. 

п ^ек®льни"> давнє пєкблньїн; в Г. пекельний. 
М. Стар.: Ворог пекельний. Шевч. 54: Дивіться, 
що роблять пекельнії діти. 

Пектй (в зах.-укр. печи), печу (а не пеку ль), 
печеш, печуть (а не пекуть м.); приказ. сп. печй, 
а не пеки м ; печбний. 

Пеликан і пелекан, з гр. лєЯєхар, лат. реіе(і)- 
сапив. 

Пелопонес, -су, Пє1ол6рг7]оо$ ; в Г. Пельопо- 
нез п. нм. 

Пензель, пензля. 
Пенсіонер, з фр. репвіоппаіге, нм. Репвіопйг; 

в Г. пенсіонар з п. репа^опатг. 
Пенсія — вислужене урядове утримання, яке 

одержує бувший урядник, не виконуючи служби; 
в Г. з п. взагалі утримання, плата. Він старий 
уже, — живе лише з пенсії. 

Пень, пня, пнем, а не пньом. 
Пергамен (від назви міста Пе^усірод); рідше — 

пергамент або пергамин. 
, Перебачати, пробачати, прощати. ІІєрєклчил'к 

в<м8 гр-кун єгиГ Ключ Роз. 1665 р. л. 19. 
Перебігти, зах.-укр. перебічи а. 
Перебірати, зах.-укр. перебирати. 
Перевезтй, перевезу; в Г. перевезу. 
Перевертень, перевертня; в Г. перевертень. 
Перевесло; в Г. -ло; або повересло. 
Перевестй, це — змарнувати, втратити: Я пе¬ 

ревів день (це — втратив, змарнував день). В Г. 
перевести — провести, прожити: Не могли пере¬ 
вести (на В. У. — провести) закона на зборах, 
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Корд. 10. Я весело перевів (на В. У. — прожив) 
свята. 

Перевищати, в Г. перевисш&ти, на міліон, 
а не о міліон п. 

Переворот; в Г. переворот. .. 
Перед кого-що: Побачив перед себе Івгу, Гр. 

28; або перед ким-чим. В Г. вживають перед зш. 
під: Втікали перед визиском панів, Корд. 87 
(ліпше б: від визиску панів). В Г.: перед двома 
днями, на В. У.: два дні тому (а не - тому на¬ 
зад .«.). „ 

Передавати щось ким, а пе через кого. пе¬ 
редав сусідою грошей. 

Передвйдіти, передвйджувати а. г. п. м.; 
ліпше — передбачати. 

Передвічний, -на, а не передвічній. 
Передвчера, передучора г. п.; на В. У. — по¬ 

завчора. 
Переддень, передбдня, на передодні. 
Передержка л*., треба — поправка (в школі). 
Передній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не; давне 

лбрбдкнїн. С переднього лиця, Кул. 81; передніх 
Коц. 20, 

Передо мною, передо всіма; в Г. передг мною, 
передг всіма. ^ ^ 

Передом, частіше — попереду. Попереду До¬ 
рошенко, Пісня. 

Передражнювати, а не -днювати; передраж¬ 
нила Коц. 59. 

Передше г.; на В. У. — попереду, перед тим, 
пбрше. 

Передягтйся або переодягтися. 
Перейнйти, перейму; в Г. переймйти. Перей- 

мйти провід г., на В. У. — взяти провід; пер. ста¬ 
новище посла г., на В. У. — стати послбм. 

Перейтйся г., на В. У. — пройтися. Обід пе¬ 
рейшов весело г., на В. У.— обід пройшов весело. 

Переконатися в чім; в Г. о чім а. п. Переко¬ 
нався в зраді. 

Переляк, часом — пербляк. 
Перелякатися кого-чого \т перелякався, в Г. 

перелякся або злякся. 
Перемагати, а не перемотати; перемогти (зах.- 

укр. перемогчй, перемочи а.), переможу, а не пе¬ 
ремогу м.; -жеш, переможуть, а пе перемогуть м. 

Перемишель, з Пербмишля. Пербмиськйй. 
Перемінка (в школі) м., ліпше — пербрва; 

в Г. перерва, павза; п. рггепга, ргйевіапек, 
рамг^а. 

Перенестися г.: Перенісся до Київа; на В. У. — 
переїхав, переселився. 

Переняти, переняла, -лй; в Г. переняла, 
-няли. 

Перепадати, перепасти, перепаду, -дбш. Вне¬ 
сок перепав „Укр. Г.и № 190. На В. У. — вне¬ 
сення одпало. 

Перепел, перепелйця; в Г. перепел. 
Перепинйти науку, роботу г.; на В. У. — спи¬ 

нити, припинйти. 
Перепис м. р., арх. перепись ж. р.; але вже 

вдавнину було пр'кпнсті м. р. 
Перепрашати г. п., треба перепрошати. 
Перепустка ж. р., а не пропуск м. 
Перерва ж. р., а не перерив м. р. м. 
Переробляти, в Г. перерабляти з п. ргяегаЬіас. 
Пересаджувати, -джую, -саджений. 
Пересісти на віз, в Г. пересістися. Пересівся 

(на В. У. — пересів) на вигідні сани, Бирч. 
II. 100. у 

Перестерігати часто з п. вживають зам. осте- 
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рігати: Він перестеріг (треба — остеріг) мене. 
Хто остеріг вас, Кул. Так само треба казати осто¬ 
рога, а не пересторога п. 

Перетинати, перетинка. Перетинали рожеві 
скелі, Коц. 9. 

Переходити; в .Г. переходйти; перехбджу, 
перехбдиш, перехбдять, перехбдячи (а не перехо- 
дючи мц.). 

Перечити в чім або чого: Я тобі цього не пе¬ 
речу. В цім тобі перечити не стану. 

Перемитися про кого-що; в Г. о кого-що а. п. 
Перешкоджати; вГ. перешкадж&ти з п. ргге- 

згкасЬас. Мені перешкодили, а не — я був пе- 
решкоджений. 

Перйна, спить па перині, в Г. під периною 
(бо в Г. периною накриваються, чого зовсім не 
знають на В. У., — тут сплять па перині, покриваю¬ 
чись ковдрою). Див. перо. Пірйна — одно перо. 

Період м. р., з гр. педіобод; в Г. періб- 
да ж. р. 

Перкаль і перкаль м. р. з фр. регсаіе; пер¬ 
калевий, а не перкальовий. 

Перло с. р., але частіше вжив, у мн. перли, 
а не перла; р. мн. перел, рідко — пбрлів. Сльози 
як перло, Ном. № 2372. На шиї мала низку пе¬ 
рел, Свідн. 3. Перлбвий. 

Перо або піро (з аналогії до пір), р. мн, пір, 
а не пер; пірйна — одно перо. Давне перс. 

Перс, перси, пбрсів; в Г. Пер#, Перси, Пер¬ 
сів пм. 

Перса і перси, р. перс, давн. перси — груди. 
Тепла, як перса дівчини, Коц. 23. 

Персія, в Г. Персія пм.; Перси да, ІІєдоід. 
Персонал, персональний з лат. регзопаїіз; 

в Г. персональ, персональний з пм. 
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ПерсониФикація, з лат. регзопа, в Г. персоні¬ 
фікація з пм. 

ПерсониФикувати, в Г. персоніфікувати з пм. 
Перстінь або перстень м. р., р. персня, пер¬ 

снем, мн. персні, перснів; в Г. перстень, перстеня, 
перстенем, МН. перстені. Давне ПркСТкНЬ, ПбрСТкНк, 
ПЄрСТНА І ПЄрСТЄНА. 

Перський, рідше персйдський (від старої назви 
Персії — Персйда). 

Перце г. а.; на В. У. — пірцб. 
Перший, а не переший п. Перш за все (рідко: 

перше всього). Вираз — „в першій лінії" треба 
зробити — це герм.: іп егзіег Біте. 

Пес, пса, псом, давне пєгк, загально вжи¬ 
ване в Г. слово; на В. У. не часте, тут частіше — 
собака: Бреше, як собака. Собачий, в Г. пбсій. 

Пестощі, пбстоїців. 
Пестрий г, м.; на В. У. — рябий. 
Петербург, -бургу — пм. назва; Петроград, 

-ДУ — слов’янська назва. Петербурзький. 
Петро Кул. 382, а не Петр а. 
Пех г. з п. ресй: Маю пех; на В. У. незна¬ 

ний вираз, тут — мені не ведеться, мені не ща¬ 
стить. 

Печать, -ті ж. р., печаттю, в Г. печатею а. 
Печера, а не печара мц. 
Печорське, рідше — Печерськ. 
Печиво, в Г. печйво. 
Пивнйця г.; на В. У. — потреб; див. льох. 
Пил, пилу м. р., а не ж. р. м.; мн. пилй. Чи 

ти милий пилом припав, Пісня. 
Пилат, Шлатчк, ПіХагод\ в Г. Пілат з п. 
Пилип, арх. Филйп; Фїліігк, ФіХіппод. Грамота 

1394 р.: Пнаипева рВда. 
Пилипівка Гр. 282, а не Пилйповка а. 
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Пйльний, а не пилний. 
Пильно присл., а не пильне а. 
Пйльність ж. р., ПИЛЬНОСТІ!, пильністю. 
Пильнувати кого-чого: Пильнуйте поля й гір. 

Щур. Рол. 73. Пильнувала кожного його руху, 
Гр. 314. Рук пильнуй, Свідн. 11. 

Пиренеї, з Пиренеїв. 
Пиріг, пирога — спечене з чимсь (з яблока- 

ми, мнясом, маком і т. п.) в печі тісто. Давне 
пиро значило — пшениця, а пирога — пшенич¬ 
ний хліб; звід сі пирувати — їсти пироги. В Г. 
пиріг — вареник, це з п. Поставила козаченьку 
пиріг на талірці, Мет. 90. Плаває, як вареник 
у маслі, Ном. Лі 1721. 

Пироксилйн, пироксилйну м. р., з гр.; в Г. пі- 
роксиліна ж. р. з п. рігокзуїіпа. 

Пирр, король, Пиррова побіда; в Г. Пирг, 
Пиргова з нм. Руггішб; гр. Пг>$$о$. 

Писання; в Г. писане. 
Пйсар, -ря, писарем (а не писаром), мн. писарі. 
Писати до кого або кому. Писати, пишу, пи¬ 

шеш, пишуть; в Г. пишу. Писати українською 
мовою, а не на укр. мові м. Писати про кого-що, 
в Г. о кім-чім а. п. Писати про пригоду, Гр. 180. 
Писати на адресу, а не по адресі м. Писати з ве¬ 
ликої букви, в Г. великою літерою з п. рієас 
\\гіе1к^ Іііещ. 

Писемний — поданий не'устно, а на письмі, 
написаний; письменний — грамотний. Писаний 
акт. Він чоловік письменний. 

Письменство, в Г. -во. 
Письмо, р. мн. письом, а не письм; див. лист. 
Питати кого про що, часом — за кого-що; 

в Г. за ким-чим або о що. Питав про здоров’я. 
Кул. 177. Слова питати і питатися треба розріж- 

вяти: питати — молодшого, а питатися — це 
просити поради або дозволу: Спитай хлопця, чи 
питався він батька. — Питати учня я історії, а не 
по історії м. Див. по, спитати. 

Питаюче, в Г. питаючо. 
Пйтель, питля; п. руіоі з с. г. нм. ЬіиіеІ. 
Пйти, п’ю, п’єш, пила, пили; в Г. пила, пили. 

Пити на здоров’я; див. чарка. 
Пиха, в Г. бута п. 
ПиФагор, Пнддгбр'к, Пь&ауддас,; в Г. Пітагор п. 
Пйфія, ІІй&їл, Пь&іа; в Г. Пітія. 
Пищати, пищу, -щйш, пищать, а не пишуть. 
Пі: піб’ю, пігнати, підратись, підрати, пізвати, 

пізнати, піймати, піпхнути, пірвати, післати, пічну, 
пішлю, — це звичайні в Г. форми; на В. У. їх 
не знають, тут вони починаються з по-: поб’ю, 
погнати і т. д., і дуже рідко з пі-. 

Пів пишеться разом зо словом, до якого від¬ 
носиться: піваршина, півдня, північ, півроку, пів- 
яблока, півтретя. 

Південь, півдня. Див. полудень. 
Півень, півня — загальне на В. У.; давнє ігк- 

телік, чс. коЬиі, п. ко§иі; зах.-укр. когут. 
Півець, півця г. а., на В. У. — співбць, спів¬ 

ця: Замовк співець, Оси. 1862. VIII. 11. 
Північний, а не -ній. 
Півтора вживаємо при м. та сер. роді, а пів¬ 

тори при жіночім роді; при цьому іменника ста¬ 
вимо в родовім відмінкові однини: півтора дня, 
півтора яблока, півтора року, півтори доби, пів¬ 
тори сотні, півтори милі, півтори тисячі (а не пів¬ 
тора тисяча). В Г. вживають півтора і при жін. 
р., -- це п.: Півтора доби, Чайк. Відд. 72, Півтора 
сотні Мак. Яр. 70, Півтора милі „Укр. Гол.“ 203. 

Півторарічний, -на, -не. 
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Піґулка г. з и. рщиіа; на В. У. — пилюля, 
з лат. рііиіа, фр. 1а рііиіе, чс. рііиіка. 

Під чим (а не — під що) класти, покласти, 
вішати, повісити, стати, поставити, сісти, посадити 
і т. п.:- Поклав сокіру під лавкою; див. класти.— 
Під гбру йти — це вверх, вгбр.у (В МОВІ М. це вниз, 
додолу). 

Підборідок, підборідна або підборіддя; в Г. 
підбородок, підборіде. 

Підвишка; в Г. підвижка з п. росілуугка. 
Підвищення; в Г. підвйсшенв; підвищити. 
Підвода, р. мн. підвід. 
Підгір'я, рідше — підгірря. 
Піддати, піддаси; в Г. піддаш. 
Піді: підібгати, підігнути, підібрати, підігнати, 

підізвати, підіймати, підійти, підіпру, підіпняти, — 
це звичайні форми в Г.; на В. У. вони мало або 
зовсім не вживані, тут по до-, рідше пі до: підобга- 
ти, підобрати, підогнати, підождати, подождати, 
підопре, підорвати, підоспіти, підотнути; рідко 
піді: підіймати, підійти. 

Піднести, піднесу, піднесений, а не піднеся- 
ний; в Г. піднбсу. 

Піднімати, -маю, і підіймати, підіймаю, Коц. 
12. 43. 

Підносити, -ся; в Г. підносити, -ся. 
Підняти, -ся, підніму, підняла, -лй; в Г. підня¬ 

ла, підняли. Встань або підведйсь, а не піднімись. 
Підождати кого, в Г. на кого п. нм. Підождати 

батька. 
Підозрівати кого в чім; в Г. під. кого о що, — це 

п. Його підозрівали в зраді. 
Підозрілий в чім; в Г. під. о що, — це п. 
Підоймати г., на В. У. частіше піднімати, пі¬ 

діймати. 

Підошва, мн. підошви, підошбв. 
Підпис, підпису м. р.; арх. підпись, -сі ж. р. 

Читатиме підпис, Кул. 101. Ось його підпис, Фр. 
3. Б. 71. У Гр. мн,: підписи, підписів 122. Печать 
приложу ст* псдписолгтч руки, Книга Луцька 1562 р. 
Лист с псдпнссм'к руки, Київ. зап. 1571 р. Без 
псдпис8 рук, Полт. акти 1665 р. ст. 19. 

Підпірати, підопру, підопре; в Г. підіпру. 
Підпомагати кого г.; на В. У. — помагати кому. 
Підприємство — це переклад п. рггейеі^Ьіег- 

8ІЛУ0 ; треба — торгівля, заняття, фабрика, гандель. 
Підрати, підру, підреш зах.-укр.; на В. У. — 

подерти, подеру, подереш. Див. дерти. 
Підробляти; в Г. підробляти з и. росігаЬіас. 
Підручник чи підручна книжка історії або 

з історії, а не по історії м. 
Підупадати на силах. 
Підходити, прик. сп. підходь; підходити до 

кого; підходити кого — це обманювати. 
Підчеркувати, підчеркнути г. ; на В. У. — 

підкреслювати, підкреслити. 
Піжмурки, -рок. 
Пізній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. Пізнього 

Гр. 231, пізньої Коц. 39. Давне псздьиїн і -нюй. 
Піймати, піймаю, еш, -ють. 
Пійняти, пійму, частіше — поняти, пойму віри. 
Пійтй, пійду (так в Г.), але частіше — піти, 

піду (так на В. У.). Піти полем, а не по полі .і*. 
Піти по що: Пійде по лихо, Щур. Рол. 82. Див. по. 

Піклуватися, -луюсь. 
Пімста г.; на В. У. частіше — помста. 
Пімстйти г., на В. У. частіше — помстйти. 

Помстйти на кому що: П. на ворогу кривду свою; 
помстйтися над ким за що: Помститися над воро¬ 
гом за кривду свою. Помстився над ними, Гр. 257. 
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Арх. помстити кого-чого або кого-що: Шз’к лойд.8 
вт* полокцн поллстикік ссромл Іпат. літ. 491. Страшно 
ті кривди пімстить, Фр. „З верш.“ 26. 

Піп, попа, давне цегл* з гр. лалад, — тепер 
слово вульгарне, ліпше — панотець, священник. 
Див. панотець. 

Пірвати, пірву, пірвеш — це подерти. В Г. 
вживають пірвати зам. схватити, взяти: Пірвали 
в неволю, — це п. 

Пірнати, пірнути. Пірнаючи в море, Гр. 25. 
Пірце, р. мн. пірбць; а не перце. Див. перо. 
Пісенька, в Г. пісонька. Пограємось, погу¬ 

ляймо, та пісеньку заспіваймо, Шевч. 3. 
Післанець, післанця, а не посланець а. 
Післати, частіше — послати; п. до кого за 

ким-чим або по кого-що. II. почтою, переказом, 
а не по почті, по переказу м. 

Після визначає тільки по: Після Великодня — 
це: по Великодні. Як істься смашно після тяжкої 
роботи, Гр. 259. Після цього всім стало весело, 
Гр. 85. Як тут гарно після спеки, Гр. 45. Скакали 
після екзамену, Свідн. 22. - В Г. постійно вжи¬ 
вають після як п. \уесі1и£: після умови (треба: по 
умові), п. моїх сил (по моїх силах), п. мене (по 
мбйому), п. моєї думки (на мою думку), п. наших 
поглядів (на наш погляд), п. закону (по закону), 
Див. послі. 

Пісня, піснею, р. мн. пісень, піснями. Пісня 
про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Арх. форми — 
піснь, п'кснь, пісньми. Це про тебе та про мене 
пісня, Гр. 111. 

Пістолет, р. мн. пістолетів, а не пістолет. 
Пітй, піду, -дбш; в Г. звичайно пійти, пійду, 

пійдеш. Піти по воду, див. по, пійти. 
Пітьма, а не пітьма. 

Піч, печі ж. р. (а не пец м. р. п.), піччу (в Г. 
печею а.). Вступали у піч роспалеву, душну, Коц. 19. 

Пічну, пічнеш, пічне г.; на В. У. почну, поч¬ 
неш, почне. 

Пішки, а не пішкбм м.; в Г. часто нішо п., 
піша п., піхбтою п. За кусок кишки сім миль 
піниш. Було в мене троє коней, тепер хожу пішки, 
Гр. ІИ. 200. 

Піянство а. г.; на В. У. —- п’янство; піяцтво. 
Піяти, пію, пієш, піяв, піяли г.; на В. У. — 

співати. Піяли кури Чайк. Мал. 137, на В. У. — 
півні співали. 

Плавати, плаваю, з давн. плакати; також — 
плйвати, плйваю з давнього плювати (плевати 
мц.). Плавай, плавай, лебедонько, по синьому мо¬ 
рю, Шевч. 28. 

Плакати, плачу, плачеш. Плакати по кому 
або за ким: Плакали за пею, Гр. 54. Плакали по 
н«й Пересопн. Єв. 1556 р. Лк. 39. Чайка скиглить 
літаючи, мов за дітьми плаче, Шевч. 32. — Пла- 
катися па що: Все па ворога плачуся. 

Плата за науку, а не платоучення чи право- 
учення (м. вульгарне). 

Платок а., частіше — хустка рум. 

Платон, Платило:*; в Г. з п. Гілято або Плятон. 
Плахта, це — самоцільна вовняна незшита 

спідниця; в Г. плахта — це рядно або кусок по¬ 
лотна. Г. ми. плахот. 

Плачучий, рідше — плачущий. 
Плащ г. п.; на В. У. — пальто; на В. У. 

плащ — це верхня одежа від дощу чи пороху, 
з рукавами, або без них. На теплу ж верхню оде¬ 
жу кажуть пальто, з фр. 

Плебанія г. п. лат.; на В. У. не відоме, тут — 
дім, обістя священника (попівство). 
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Плекане ?. нм.; на В. У. — вихбв&ння. 
Плекати г, з нм. рїіе^ен; на В. У. — вихбву- 

вати, пестити, культивувати. 
Племенник див. сестринок. 
Пленум м. р. і відмінюється: пленуму, плену¬ 

мом; в Г. з п. пленум с. р. і не відмінюється. 
Плескати, плещу, плещеш, плбщуть. По селу 

про його плещуть, Гр. 150. 
Плестй, зах. укр. плести. Таке плестй про 

мене, Кул. От. 47. 
Плетений Коц. 11, а не плетяний. 
Плетінь, плетіню, плетінем. 
Плече с. р., а не плечо м., мн. плбчі (а не 

плеча), пліч (а не плеч) або — плечей, плечйма, 
на плбчах (а не на плечіх мц.). Оддав свитину 
о плечей, Кул. 20. Із турецьких пліч, Мак. Яр. 73. 

Плйвати див. плавати. 
Пливстй, плистй, пливтй, пливу, пливбш, плив, 

пливла, пливло, пливли (в Г. плйла, плйло, плйли). 
Пливстп човном, кораблем, а не на човні м.; плив¬ 
стй Дніпром, а не по Дніпру м.: Опівночі пливуть 
човни Дніпром, М. Вовч. І. 120. 

Плйта, а не плита м. 
Плід, плбду, мн. плбди, плбдів (це давній 

укр. наголос) і плодй, плодів м. 
Пліт, плбту м. р., на плот&х (в Г. на плотях). 
Плодитися, плоджуся, плбдишся, плбдяться 

(а не плодються мц.), плодючий. 
Плодовйтість, плодовйтости, плодовйтістю. 
Пломбувати, а не пломбирувати м. нм. 
Лаоський а. г. п. м.; треба — рівний. 
Плохйй, це — тихий, смирний, а не злий м. а. 

Плохий чоловік — це тихий чоловік. 
Плутарх; в Г. Плютарх п. 
Плутон, Плутбна. В Г. Плютон п. 
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Плювати, плюю, плюєш, а не плевати м. 
Плюндрувати, плюндрування і пліндрувйги, 

пліндрування, — грабнти, пустбшити; з нм. рііїп- 
■йегп, Р1ипсіегип§. 

Плясати, пляшу а. г. м.; треба — танцювати. 
Пляцок г. з п. ріасек; на В. У. — корж, пи¬ 

ріг, перепичка, палянйця. 
Пляшка, в Г. фляшка п. Налив пляшечку, 

Гр. 325. Див. фляшка. 
По в укр. мові вимагає по собі місцевого (а не 

давального) відмінку: по ліса#, по дола# та го¬ 
ра#, по села# (а не по лісале, по долал* та горал/). 
В давній укр. мові по вживався і з дав. відмін¬ 
ком ; в мові рос. по вживається лише з дав , а не 
з місцев. відм.: по лйсалгь (по укр.: по ліса#). 
У Коц.: по ребра# 44, по села# 10. У Гр.: по дво¬ 
ра# 112, по кутка# 163. У Кул.: по людя# 38, по 
губа# 401, Прилуцька грамота 1459 р.: по екер* 
сторонах"!*. По з прикметником, творячи прислів¬ 
ник, часто вживається з давальним: по-людсько¬ 
му, по-божому, по-простому, по-давньому, по-до¬ 
брому, по-вкраїнському; але часто й з місцевим, 
напр. у Куліша в „Чорній Раді“: по-батьківськи 
66, по-гетьманськи 104, по^козацьки 52, по-лицер- 
ськи 158, по-людськи 91. 122. 238. 285. 378, по- 
шляхбтськи 226 (ці форми повстали через загуб- 
лення кінцевого й з місцевого відм. на -ськііі, 
пор. Олександрію XVIII в.: по злод'кйскїй 61). — 
Йти, побігти, ходити, їхати, послати по кого-що, 
а не за ким-чим: по воду, по сіно. Біг по лікаря, 
Гр. 309. Параска пішла по Гаїнку, Гр. 274.7 По¬ 
слали по Тетяну, Коц. 56. По с'кнс теє поеддл 
Полтав. акти 1668 р. ст. 143. Біг£й-но по Тетяну, 
Коц. 46. Йти, їхати, бігти за ким — це йти, бігти 
ззаду когось; Бігла собака за возом, Дитина плен- 
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талась за (= ззаду) матір’ю. — Йти, їхати, поси¬ 
лати, говорити чим (а не по чому м.): говорити 
телефоном, їхати Дніпром, йти улицею, посилати 
почтою. Хтось улицею йде, Гр. 164. Йшов ули¬ 
цею, Гр. 64. Пішов улицею, Гр. 115. Козаки чи¬ 
стим полем гуляли, Думи 126. — Був питаний 
(або відповідав, одмітка) з історії, а не по історії 
м. — Частіше: йшов за мною, а не по мені арх. 
— На прохання, на просьбу, а не по проханні, 
по просьбі м. — Поділ по змісту (а не — за змі¬ 
стом): По своєму значінню займенники бувають 
Тимч. 8. По ріжниці пня розрізняємо, іЬ. 144. 
Деклінація речівників по характеру кінцівок, ІЬ. 
91. Знати пана по халяві, Погов. — Доктор ор- 
динує в (на В. У. по) діточих недугах „Укр. Гол.“ 
№ 229. — Див. за, на. 

Побачити, побачу, -чипг, побйчать, а не поба- 
чуть мц. 

Побиватися про кого-що, за ким-чим; поби¬ 
ватися про дітей або за дітьми; в Г. поб. о кого- 
що а. п. 

Побігти (зах.-укр. побічи), побіжу, -жйш, по¬ 
біжать, а не побіжуть. Побігти по щось, а не за 
(= ззаду) чимсь: Побігла по воду, Гр. 260. Див. 
по. — Побіжу, а не побігну п. 

Побідж&ти, -джу, -дйш, побідять, і побіждйтш 
Побіля кого-чого: П. хати. 
Побіч кого-чого: П. батька. 
Поблагословйти кого, а не кому п.: Нехай Бог 

поблагословить вас (а не вам п.). 
Поблизу кого-чого: П. хати. 
Поблискування, в Г. полискуване п. 
Поблискувати, в Г. полйскувати п. Зуби по¬ 

блискували, Гр. 22. 
Побожний,, -на, -не, а не побожній. 

Побут, бут, яким пббутом; арх* побит, бит 
не вжив. 

Поважаний, високоповажаний,— це дієприкмет¬ 
ники: Поважаний усіма, Щур. Рол. 113. Поваж¬ 
ний, високоповажний — прикметники: поважна 
людина; але в листах можна вживати обидвох 
форм: Високоповажаний (або Високоповажний) 
Добродію. 

ПовбІрати, зах.-укр. повбирати. 
Повезтй, повезу, -збш; з.-у. повбзти. 
Повересло г.; на В. У. — пербвбсло. 
Повертати, повернути, це — вернути кому що: 

Мене Бог поверне до своєї господи, Лев. Поверни 
колесо; верни мені гроші. Повертатися, це — вер¬ 
татися назад: Як з дороги повернуся (а не—по¬ 
верну), то з тобою оженюся, Пісня. Сиділа, повер¬ 
нувшися боком, Гр. 104. В Г. дуже часто (на В. 
У. рідко) під п. впливом зам. повертатися вжи¬ 
вають повертати. Див. вертати. 

Повергтися а.; треба — кйнутися. 
Поверх кого-чого: П. хати. 
Повечеряти, а не повечеряти. Повечеряли тим, 

що зосталося від обіду, Гр. 68. 
Повз, поуз хати. Див. попри. 
Повздовж чого: П. дороги. 
Повзтй, повзу, -збш, мин. час — повз, в Г. 

повзнув. 
Повзяти децизію в справі г. п.у ліпше — ви¬ 

рішити справу. 
Повиж г. п., треба — вйще, повйще. 
Повилазити; в Г. повилазйти. 
Повйнен ти зробити; в Г. часто — винен п. 

Див. винен. 
Повинуватися а. г. м.; треба — корйтися, слу^ 

хатися. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 19 
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Повйснути, повйс, повисли, з давн. повиснути. 
Див. висіти. 

Повівати, повівбю, еш. 
Повід, пбвода; мн. поводи або повода. 
Повідбірати; зах.-укр. повідбирати. 
Повідомити, повідбмлю, -миш, -млять; в Г. 

повідомити. Пов. про кого-що, в Г. пов. о кім- 
чім а. п. 

Повісити, повішу, -сиш, повісять, а не пові- 
сють; з давн. пек'кснти. Повісити над, під чим 
або нд чім: Повісь над лавкою, на стіні; див. на. 

Повісти, повім, повиси, повість, повімо, по¬ 
вісті, повідять; прик. сп. повіж, але частіше — 
роскажй, повідбй (в Г. повідж); повіджений. 

Повістка м., треба — повідбмлення, рідше — 
пбвістка. 

Повість про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 
Повістяр, -р&, мн. -рі. 
Повітря див. воздух. Повітряний (воздухбвий 

або воздушний вже не вжив.). 
Повк, повчбк, в повку; м. полк; але: пол- 

кбвник, а не повковник. 
Повний або пбвен чого: Пливе човен води 

повен, Пісня; або чим: Нею повна вся душа Гр. 
103. Маю повне право м., треба — все право, всі 
права. 

Повнолітній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. 
Повбдженє часто вжив, в Г. за п. ро^обаепіе: 

Він скрізь має велике повбджене; треба — успіх, 
вдача. Поводження — це поведінка: Його пово¬ 
дження неморальне. 

Поводйр або поводйр, -ря, мн. -рі. 
Поводитися, повбджуся, повбдишся, повб- 

дяться, а не поводються мц.у повелбся; в Г. по- 
водйтися, повблося. 

Поволі; в Г. повбли. 
Повстання; в Г. пбвстане. 
Повстидатися г. п., треба — постидбтися: Хоч 

людей постилайся. 
Повторйти, повторяю; в Г. повторяти з п. 

ро\УІаггаб. 
Поганий див. паганий. Паганий на вдачу. 

Паганїший, рідше — пагбнший. 
Поганйти, а не погоняти. 
Погасйти, -шу, погасиш, погбсять; частіше — 

потушити. Погасіть полом’е, Кул. 12. 
Погйбнути, погйб, але частіше — погинути, 

погйнув; погйнула, а не погибла. 
Погладити, -джу, -дищ, -дять, погладжений. 
Поглибйти, -блю; в Г. поглг/бйти а. 
Поглузувати з кого-чого, а не над ким-чим м. 

Із старих поглузував, Гр. 293. 
Поглумйтися з кого-чого, а не над ким чим л. 
Погнати, пожену, -женбш, -женуть. Див. гнати. 
Поговірка; в Г. пбговірка. 
Поговорйти, -рю, -вбриш, -вбрять. Пог. про 

кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Поговоримо де про 
що, Кул. 131. 

Поголоска; в Г. пбголоска. П. про кого-що, 
в Г. о кім-чім а. п. 

Погомоніти, -ню, -нйш, -нять про кого-що: 
в Г. о кім-чім а. п. Погомоніли де про що, Сл. 
Гр. І. 374. 

Погонич; в Г. інколи поганяч. 
Погбрджувати, -джую ким-чим: Погорджуе 

цілою радою, Фр. 3. Б. 70. Погорджували тися¬ 
чолітнім словом, Кул. Хут. п. 122. 

Погострйти, -рю, а не поострити; в Г. погбстрю. 
Поготівля ратункбве г. п.; на В. У. — нег&йна 

пбміч. 



- .292 — - 293 - 

Погріб, пбгребу, часте в Г. (п. ро^ггеЬ), але 
на В. У. звичайно похорон (хоч в Остріж. Біблії 
1581 р. єсть погрев'ь зам. погрекениіе). Див. по¬ 
хорон, льох. 

Погубйти, погублю, погубиш, -блять; в Г. по¬ 
гублю. 

Погуторити про кого-що: Погуторять де про 
що, Кул. 326. 

Подабати на кого г.; на В. У. — подобати на 
кого-що, бути схожим, похожим на кого-що. 

Подавйтися, подавлюсь, подавишся, подавлять¬ 
ся, а не подавлються. 

Подання, п. роіапіе, треба — прохання. 
Подати, подам, подаси (а не подані), подала, 

-ло, -лй; в Г. подала, поділо, подйли. 
Подбати про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 
Подвоїння, а не подвоєння. 
Подерти, подеру, подербш, подер, подерла, 

подертий і подраний. Див. дерти. 
Подивляти кого-що г. п.; на В. У. — дивува¬ 

тися з кого-чого. Подивляли хлопців г. п.; на 
В. У. — дивувалися з хлопців. 

Подібний до кого-чого: Подібний до батька; 
рідше: Подібний батькові, а не на батька м. По¬ 
дібні до себе, Тимч. 109. 

Поділ годин в школі, п. росігіаі ^ойгіп; на 
В. У. частіше — роспис або рбсклад годин. 

Поділяти по чому (в Г. за чим): Всі слова 
по їх значінню поділяються на 9 категорій, 
Тимч. 7. 

Подіти, подіну, -неш; де я подінуся, в IV по* 
діюся. 

Подовж кого чого: П. хати. 
Гіодоптати зах.-укр. г?.; на В. у. — потоптати. 

Див. топтати. 

Подоріж, пбдорожі ж. р., а не подорож а.; 
пбдоріжжу. 

Подорожній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. Двоє 
подорожніх, Кул. З, подорожню Коц. 45. 

Подорожчати (вимова: подорбщати) або подо- 
рожіти; в Г. подорозчати. Подорожчати на два 
карбованці, а не о два к. п. 

ПодостДтком г. п.; на В. У. — довблі, дбсить. 
Подрати, подеру, подербш, подерб, подеруть; 

мин. час подер, рідше — подрбв. Див. дерти. 
Подружйтися з ким, а не на кому м. З Ган- 

дзею подружився, Мак. Рев. 34. 
Подумати (в Г. подумати) про кого-що, в Г. 

о кім-чім. Подумав про Остапа, Гр. 267. Поду¬ 
мали про свою голову, Кул. 311. 

Подусйти зах.-укр. п.; на В. У. — подушити, 
подушу, подушиш, -шать. Див. дусити. Він прийде 
та й подушить нас, Рудч. Ск. І. 24. 

Подушка, в Г. пбдушка; склад слова: под- 
уш-к-а (корінь — ухо). 

Подйкувати кому, а не кого м.: Подякуйте 
Богові, Гр. 141. 

Поема ж. р. з лат. роеша (з гр. поі^ра); в Г. 
побмат м. р. з п. роетаї. Поема про кого-що, 
в Г. о кім-чім а. п. Мн. поеми, а не поемата п. 

Поет, а не поета п. 
Пожадати чого: Пожадаю долі. 
Пожаліти кого-чого, або кого-що, інколи за, 

по ким-чим. Пожалів рукавиць. 
Пожар, з пожару, мн. -рі; а не пужбр мц.; 

в Г. пбжар. 
Пождати кого-що; в Г. на кого-що п. Див. 

чекати. 
Поженйти, поженю, пожбниш, пожбнять; в Г. 

поженю. 
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Поживати чого: Хліба-соли поживати. 
Пожиріти, пожеру, пожербш, пожеруть. Див. 

жерти. 
Пожйти, поживу, поживбш, -вб; в Г. пожию, 

пожнеш, пожив, пожиють. 
Позавидувати на що: Позавидували на твоє 

щастя. Позавидувати на твою красу, Кв. В Г. по¬ 
завидувати кому чогось: Злий дух позавидував 
їм щастя, Руд. 3. Див. завидувати. 

Поз&втрому, мц. позавтрьому. Вона завтра або 
позавтру прийде, Коц. 58. 

Позавчбра: Зав’яжуся хусткою, як позавчора. 
Лев. І. 196. В Г. бноді п. або передвчбра. 

Позад, позаду кого-чого: максим держався 
позаду бояр, Фр. 3. Б. 18. 

Позайк — штучний г. новоутворений злучник; 
ліпше замість нього вживати бо, того що, тому що* 

Позбутися чого: Того погляду ніяк позбутися, 
Леп. З гл. 61. 

Позвати, позову, частіше — поклйкати. 
Позволйти^ в Г. позваляти з п. рогчуаіа6. 
Поздовжній, -ня, -не, а не -ний. 
Поздоровити, поздорбвлю; в Г. поздоровити. 
Поздоровкатися з ким, до кого або кому. 
Позймніти г. п.; на В. У. — похолодати. Див. 

холодний. 
Позйскати г. п.; на В. У. — придб&ти. 
Позичати, позичаю, позичаєш чого (а не що); 

в Г. пожичатп, пожичаю з п. рогусгас. Позичив 
лантуха, Гр. 184. Псзкічил'к налоь д тисачіі рВклїй 
Грам. Волод. 1387 р. У кого грошей позичити, Гр. 11. 

Позйчений; в Г. пожичений з п. Позичені 
гроші, Гр. 28. 

Позичка; в Г, пожичка п. Оддасте позичку, 
Гр. 83. 

Позичкбвий; в Г. пожичковий п. 
Позір г. те., на В. У. — вид, вигляд. Під до¬ 

зором г. те., на В. У. — роблячи вигляд. 
Позірно г. те.; на В. У. — на пбгляд. 
Позістати г. те.; на В. У. — оставатись. 
Позлотйти, позлочу (в Г. позлбчу), частіше — 

позолотити, -ч^. 
Позмагатися, а не позмогатися. 
Познайомитися з ким-чим; в Г. познйкомйтися 

а. м. Учбра я познайбмився з новим лікарем. 
Познйння; в Г. пізнане. 
Познань, Познані ж. р.; в Г. з те. часто м. р. 

Гарна Познань. 
Познйти, познаю (а не пізнав те.), позн&еш 

(а не пізнаш те.), познйе (а не пізнасть те.), позн&- 
ють. Познати кого-що з чого або по чому: До¬ 
знати з мови або по мові. 

Познбсити, -нбшу; в Г. позносити. 
Позов про що, за що; в Г. о що а. те. 
Позолочений, а не позолочоший мц. 
Позувати, а не позирувати м. им. 
Поігратися г. м., треба — погратися. 
Поїзд з м.; пбтяг з те. 
Покажчик, а не показник. 
Показ, на пбказ. 
Показати, покажу, покажеш, покажуть; в Г. 

покйжу. 
Покарати чим: Покарав Господь таким сином, 

Гр. 267. 
Покайння; в Г. покаяне. 
Покаятися чого: Покаятися своїх гріхів; рід¬ 

ше: в чім: в гріхах своїх. Покаявшись своїх грі¬ 
хів, Щур. Рол. 71. 

Покепкувати з кого, а не над ким м. Найду 
жінку, почастую, з вороженьків покепкую,Шевч. 23. 
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Поки; в Г. часто зйки, з&ким; поки в Г. ін¬ 
коли скорочується в пок. — Під впливом л. „пока 
не“ і в нас часто пишуть поки не, аж поки не, — 
тут не зайве: Виспівує та щебече, поки місяць 
зійде, Шевч. 5. 

Покій, покбю — це спокій, мир; покій, по- 
кбю — кімната. 

Покійний Гр. 54, покійник; арх. покойний, 
покойник. 

Покірний, покірно Гр. 55, а не покбрний, по- 
кбрно м. 

Покласти, прик. сп. поклади, покладіть, в Г. 
інколи покладь, покладьте. Див. на. 

Покластися г.; на В. У. — лягти. 
Поклін, поклбну; арх. поклон не вжив. 
Поклінник г. м.; треба — прихильник, по- 

клбнник. 
Поклонятися і покланятися; вже вдавнину 

буЛО ПОКЛОНИТИСА і покланитисА. 
Покликати зах.-укр. «., треба — стати на ко¬ 

ліна. Див. клякати. 
Покращати; в Г. покрасніти а. 
Покрйвало, а не покривало м. 
Покришка, а не покришка л. . 
Покрівля, р. мн. покрівель. 
Покрова ж. р., а не Покрбв м. р. м., і не По¬ 

крова м. 

Покутувати що і чого: Полтав. акти 1667 р. 
от. 92: ІЬкКтКючи того своего злого учинив н гвіул, 

Покушати г.; на В. У. — попробувати. 
Пола, поли, мн. пбли, пблів. 
Полагоджений, а не полагоджаний. 
Поламати, -маю рідше полймлю, давне пола¬ 

мати ; також поломити, поломлю, полбмиш, давне 
поломити, поломлю. Поламаний, рідше полбманий. 
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Правда поламана, Кул. 306. Поламані двері, Свідн 
Іолкни поламано, Нов. Зав. 1581 р. л, 109. 

/. "Т’л*а нблі, мн. поля, р. піль або полів 
(а не полбй а. л.). З всіх піль відразу війська 
прибули, Щур. Рол. 106. Р 3 

Полегшати, вимова: полекшати. 
Полетіти, полечу, полетйш, полетять; в Г по- 

лбчу, полбтиш. ' 
Полйв’яний, полйв’яник. 

. Полйн, полину м. р., а не ж. р. л. Був поли- 
нбм, Мак. Рев. Гіркий полин. 

^а"°ЛЙСкуВати 3ах-УкР- п-на В. У. - поблйс- ВаТИ. 

_ттлт> Полйчок п> чс- роїібек, по укр. нема сталого 
слова, кажуть: — поличник, ляпас, ляпанбць, по- 
мордасник. Кажуть частіше: дістав у лице (а не 
дістав поличника). ' 

Кул 358Г’ В Г' П0ЛЙГ- Поліг піл Берестечком, 

Поліція, поліційний; рідше — поліцбйський. 
Полковник Кул. 15, а не повковник. хоч ка¬ 

жемо — повк. 
Половйна більша, половина менша — мате¬ 

матично неправильний вираз, треба: частина біль- 
ша, частина менша. 

Половці, пбловців; в Г. Полбвці; ліпше по¬ 
ловчин, а не половець. 

Положити, положу, полбжиш, полбжать; прик 
спосіб — покладй (положи в Г. полбжу 

Положйтися г.; па В. У. — лягти. 
Полокати, полбчу, -чеш, -че, -чуть г.; на 

"• У• — полоскати, мити. 
Полоиизація, ліпше — ополячення, пбльщення. 
Полотенце, р. мн. полотбнець а.: частіше — 

рушник. 
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Полотно, р. мн. полбтен. 
Полохати, полбшу і полбх&ю. 
Полуботок, а не Полуббток. 
Полудень, пблудня, але частіше південь, пів¬ 

дня; в Г. полуднє,, полудня с. р., з п. роїийпіе: 
Ластівки летять на полуднє, См. Гр. 46 (= на пів¬ 
день). Давне полЬдьнню, полйдєньїе, пол'кдьнь. 
Сонце звернуло з півдня, Гр. 36. На полудень 
поспів додому, Свідн.. 45. 

Полудневий, з полВдьнєккньїй а не полудньо- 
вий. Полудневого сонця, Коп. 23. 

Полуднувати, -дную і полуднати, -днаю. 
Полумисок, полумиска м. р. 
Полум’я с. р., з давн. плалш, полоса; в мн. 

не вжив.; в Г. пбломінь, поломіни ж. р.; в Г. ін¬ 
коли вжив, і в мн. (Рава руська в полумях „Діло" 
№ 9974). Дим проходив та полум’я, Свідн. 28. Стає 
полум’я, Гр. 90. Клубки полум’я, Коц. 55. Лице 
спалахнуло соромливим полум’ям, Лев. Пов. 102. 
Звір дихав полум’ям, Коц. 54. 

Полька, а не полячка. 
Польовйй, Кул. Іов 89. Гр. 230. Коц. 45, а не 

полевий; в Г. часом пбльний а. п. 
Польща, а не Польша м. Польща настане, Фр. 

„З верш." 14. 
Полювання, в Г. польбване; полювання на 

що, а не за чим (це нм. ^а&еп пасЬ): Пол. на 
лисиць. 

Полягтй, поляжу, -жеш, -жуть; мин. час поліг, 
полягла, полягли; в Г. поляг. Поліг би головою, 
Кул. 112. 

Поляк, поляка; рідше пбляк. 
Помагати, -гйю кому, Кул. 174. Гр. 326. Коц. 

44, а не помогати; в давнину було помагати і по- 
могатн. Людям помагаю, Шевч. 27. 

Помазати, помбжу, -жеш, поможуть, помйзав, 
прик. сп. помбж; в Г. помазати, помазав, помажй, 

Пом&лу, а не помало. Помалу йшли, Гр. 112. 
Помаранча ж. р. г. з п. рошагапсга (а це 

з італ. агапсіа, з добавленням рото — яблоко), 
чс. ротогапй. На В. У. не вжив., тут тільки апель¬ 
син м. р. або апельсина ж. р. з гол. арреїзіпа або 
з нм. сііе Аріеїзіпе (апельсина в XVI в. вперше 
була вивезена з Китаю, тому й названо її „китай¬ 
ське яблоко", 8іпа, СЬіпа — Китай). 

Поменш г. а. з давнього помежи; на В. У. не 
вжив., тут тільки поміж, між. Див. межи. Вода 
розлилася поміж деревами, Коц. 9. Біг поміж го¬ 
ріхів струмок, Коц. 9. 

Поменшати (вимова: поменьчати мц.). 
Помер, а не умер м. 
Померки, пбмерків. 
Помйї, р. помйй, інколи помиїв. Помий не 

ллють, Свідн. 4. 
Помилйти г. з «. ротуїіс: Помилила дорогу 

додому, Чайк. „На уходах" 57, — це »., на В. У. 
такого слова нема, тут тільки — помилитися: Ди¬ 
вись, щоб не помиливсь, а опісля не журивсь, 
Номис № 5859 (а помилйти — це натерти милом: 
вже помилила одежу). Помилився на зятеві, Гр. 71. 

Помилка; в Г. блуд п. (на В. У. блуд — це 
перелюбство). 

Помймо г. з п. ротішо; на В. У. не вжив., 
тут — не зважаючи на що, не дивлючись на що, 
без огляду на що. Див. мимо. 

Поминки, пбминок. 
Помисел, пбмислу, з давн. полльїсл’ь. 
Поміж кого-що (куди7) і ким-чим (де?), ін¬ 

коли поміж кого-чого. Поміж людьми блукаю, пі¬ 
шов поміж люде. Тече поміж деревами, Кул. 
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180. Стежечка вбігала поміж дербва, Гр. 37, Див, 
помежи. 

Поміркувати про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 
Поміркуй про те, Гр. 179. 

Поміч, а не попертя г. п.; пбміччу, в Г. помо- 
чею а. При допомозі, а не при помочі м. 

Помічнйк, помічний, помічниця (вимова: по- 
мішник, помітний). 

Помножити на два; в Г. помножйти через два п. 
Помогтй, поможу, помбжеш, помбжуть; прик. 

сп. поможй, часом — помбж, поможіть, а не по- 
моги м. Зах.-укр. помочй а. помбжу. Поможй 
тобі, Господи, Кул. 253. 

Помолйтися за усопшу душу, Кул. 148. 
Помочати; в Г. помачати з п. ротасгас. 
Помста Гр. 257, Черк. І. 57, в Г. пімста. 
Помстйти див. пімстити. Помститись на ньо¬ 

му, Кул. От. 33. 
Помчати, -ся, -мчу, -чйш, -чать. Помчати — 

хутко повезти кого-що; помчатися — самому хутко 
побігти, поїхати. Сів на коня і помчався як ви¬ 
хор, Кул. 156. 252. Помчали нас із двора, Кул. 
416. Промчались проз музики, Коц. 32. Див. мчати. 

Пом’йв і помняв; помну, помнбш, помнуть. 
Пом’ягшати і помнягшати (вимова: помнях- 

чати або помнякшати). 
Понабірати, зах.-укр. понабирати. 
Понависати, див. повиснути. 
Понад ким-чим (де?) і кого-що (куди?). Хо¬ 

дить понад берегами, Гр. 111. Пішов понад море. 
Учасників було понад сотню (а не понад сотня 
„Діло" 9979), а не — більше сотні. 

Понаїжджати Кул. 322, а не понаїзжати. 
Понайбільше г.; на В. У. — частіше, більш 

усьбго, здебільшого, понайбїльше. 

Понасаджувати, -джую. 
Поневолі а. м., треба — несамохіть, невмйсне, 

мимоволі. 
Понеділок, понеділка (понеділка мц,)\ в Г. по¬ 

неділок. Давне лднбд'кліьник’к* 
Понбже, давне пвнйжб, ще часте в зах.-укр* 

говорах; в літ. укр. мові не вживається, тут — 
тому що,^ того що, через те що. 

Понести, понесу, -сбш, -суть, поніс, понбсла, 
’понбсли; в Г. понбсу, понесла, -лб, -лй. 

Понести інколи вживають в Г. зам, „брати на 
себе": Він не поносить за ніщо відповідальносте 
„Діло" № 9910, треба: він не бере на себе відпо¬ 
відальносте ні за що, або: він ні за що не від¬ 
повідає. 

Понехати г. п., на В. У. — покйнути, лищйти 
без уваги. 

Понйжче кого-чого; в Г. понизше. П. хати. 
Понимати г. мтреба — розуміти. Не розу¬ 

мію нічого, М. Вовч. II. 13. 
Поновляти; в Г. понавляти а п. ропатас. 
Лономар м. див. паламар. 
Поняття, ліпше — розуміння. Того святого 

розуміння не вмпо розумом збагнути, Кул. Пс. 
оЮ. Рол. мн. понять, а не поняттів. 

Поотвирати г. м., треба — повідчиняти. 
Попадя, вульгарна назва дружини священника, 

давне пдпддии, з гр. тсапа&іа; ліпше паніматка; 
м. матушка. Див. панотець. 

Поперед ким-чим або п. кого-що. Дивився 
поперед себе, Гр. 112. Несли поперед ловцями три 
шкіри, Фр. 3. Б. 29. 

Попередйти, -джу, -диш про кого-що; в Г. 
о кім-чім а. п. 

Попередній, -ня, -не; в Г; -ний, -на, -не. 
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Попереду кого-чого: П. батька. 
Поперек кого-чого: П. дороги. 
Поперечний, -на, -не, рідше -ній. Поперечний 

яр, Свідн. 24. Попередня перія, .іЬ. 23. 
Поперти — побігти, наперти, розігнати, ки¬ 

нути; в Г. вживають „поп6рти“ як підтримати, 
допомогти, — це з л. роріегаб. Партія попре пра- 
вптельство („Діло") — п. допоможе, підтримає 
прав. За це я мав би їх попирати, Бирч. В. Р. І. 
80, треба — їм помагати. 

Попертя г. з п. рорагсіе; на В. У. — пбміч, 
підмбга. 

Попис г. з п. роріз; на В. У. — перегляд, 
впис, опис. 

Попитйти, попитатися див. питати. 
Попівна, Гірш од попівен Коц. 49. 
Попід ким-чим (де?) або кого-що (куди?): 

Ходить попід вербами; Доріжка йшла попід скалу. 
Пбпіл, пбпелу; мц. пбпів; попілець; попвль. 
Попливстй, попливтй поплисти, мин. час по¬ 

плив, попливла, -вло, -влй, а не поплила, поплило, 
поплили л. Див. пливсти. 

Пополам м.; треба — пополовині. 
Пополуднє г. п.\ на В. У. — по обіді, час 

пополудневий. Сумне пополуднє Леп. З гл. 78. 
Поправка, а' не поправка; ліпше пбправка, 

а не переекзаменовка л. 
Попращати кого-що г.: Попращав отця „Гром. 

В.“ 215; на В. У. цього виразу не вживається, 
тут попрощався (а не попрощався) з батьком. 
Попрощався з онуками, Гр. 271. Див. прощатися. 

Попри, приім., відомий в зах.-укр. говорах; 
в літ. укр. мові його не вживається; попри кого- 
чого: Шлях вів попри водопад, Франко, „Зах. 
Берк.“ 68.; в літ. мові — коло, проз, біля, повз. 

Коло намету б’ють у бубни, Кул. 332. Проїздячи 
повз крамничку, Коц. 28. Ідеш проз хату, Гр. 96. 
Промчались проз музики, Коц. 32. 

Попробувати,-бую,-еш, прик. сп. попрббуй; в Г. 
попробувати, попробуй. 

Попросйти, -шу, -прбсиш, -сять,або щшрохйти, 
•хйю кого-чого або кого-що. Попрохав того зілля, 
Гр. 323. 

Попрощатися з ким: попрощатися з родиною; 
в Г. попращати кого: попращав родину. Попро¬ 
щався з невісткою, Гр. 271. Див. прощатися, по* 
пращати. 

Попрйтати ?. з ». роргг^іас; на В. У, — 
поприбірати, привести до порядку. Див. пря- 
тати. 

Попукати г. п.; на В. У. — постукати; ноги 
попу кали г. п., на В. У. — потріскали, полбпа- 
лись. Див. пукати. 

Популяризувати, а не популяризирувати л. нм. 
Пора, в пбру; в Г. пору. 
Порада про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 

На пораду про справи громадські, Гр. 260. Зро¬ 
бив за порадою, з поради, а не по пораді м. 

Порадити, порйджу, -диш, -дять, а не пора- 
дють; прик. сп. порадь, порадьте. Порадити кого 
про що: Хто ж порадить сироту, М. Вовч. По¬ 
радь мене своєю головою, Кул. 188. 

Порадитися з ким про що: Пораджуся з бать¬ 
ком про недолю свою. З матінкою поражалася, 
Мета. 132. Ото ми з бабою й порадились, 3. 0. 
Ю. Р. І. 65. Рідко: порадитися кого: Порадившися 
купця, купив сукна, Чайк. Мал. 121. 

Порадошний мц. м.\ треба — дббрий, поряд¬ 
ний, путній, путящий. 

Пораз г. п., на В. У. — раз. Дістали пораз 
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перший (на В. У. — перший раз) свого прези¬ 
дента, . „Укр. Гол.“ № 227. 

Порвати, пірвати г. з п. ропуас, треба — 
схватйти; на В. У. порвати — це розірвати на 
куски. Пор.: Білу бороду порвав, Щур. Рол. 88. 

Пйрцв м„ в Г. пбрив; на В. У. — поривання, 
запал. 

Порівняльний або порівнявчий. 
Порівняння, в Г. порівняне. 
Порівняти, в Г. порівняти з п. рогб\упа6. 

У Кул.; порівняємо 354, порівнялись 338, 
Порівняти річі між собою, а не з собою. 
Поріг, порбгу, арх. порог. 
Поріжнйти, а не порізнити. 
Порічки, порічок, а не порічки. 
ПороблЯти; в Г. порабляти з п. рогаЬіаб. 
Порожній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не; по- 

рбжній, а не пустий м. У Коц.: порожній 13. 47, 
порожньому 55, з порожнім 29, з порожньою 48. 
У Гр.: Порожня бочка 14, порожню 329. 

Порозламувати, а не порозлбмувати. Скрізь 
порозламувані скрині, Кул. 358. Див. ламати. 

Порозсипати, вимова: поросипати. 
Пором, давне порола, пратті, а не порои. 
Пороти, порю; в Г. пбрю; пбротий. 
Порохнявий, зах. - укр. порохнавий. Церква 

стара, аж порохнява, Чуб. II. 192. 
Портрет, портрбту, з фр. рогігаіі, а не патрбт 

пар. або патрбть ж. р. пар. 
Портьб м. р. не відм., з фр. рогйег (вимова: 

портьє) ; в Г. пбртіер з п. рогі]ег. 
Поруч кого-чого або поруч з ким-чим. Поруч 

з формами, Тимч. 116. Поруч себе, Леп. З гл. 63. 
Посадйти, -джу, -садиш, -дять, а не посадють; 

посаджений, а не посаджаний; в Г. посаджу, По- 
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садити на чім, див. на. Посадити хліб до печі 
в Г. дати хліб до пеца. ’ 

Посварйти кого з ким: Вороги посварили 
мене з приятелем. Посваритися з ким: Я посва¬ 
рився з приятелем. В Г. посварити кого: Батько 
посварив мене, на В. У.: батько насварився на 
мене. Посваритися за що, а не о що: Посварився 
за свою комерцію, Гр. 262. р 

Посвідчити, -чу, -чиш, -чать, а не -чуть, свід- 
чити, свідчу; в Г. посвідчати, посвідчаю. Листом 
цим посвідчаю г., на В. У. — свідчу. 

Посейдон, Пооєїд&р; в Г. Позейдбн нм. 
Посол П. див. посол. 
Посольство п. див. посольство. 
Посеред чого: П. хати. 
Посередній, -ня, -не; посередньо; в Г. -ний, 

-на, -не. Безпосередньо. 
Посесор, -ра, мн. -ри, з лат. ровеевеог. 
Посиденьки, посиденьків. 
Посйдіти, -джу, -диш, -дять, а не -дють, по¬ 

сидь, з посид-Ьти; також: посидіти, -джу, -диш 
поседь, з корня сед-. Але вдавнину частіше 
ОДло поекдЬти, посідати. Посидьте, Коц. 28. 
У Гр. посидь 199. 235, посидить 190. 

Посідати - це сісти всім Гр. 18. 81- в Г. 
вживають посідати як п, розіасіас: Образова’ня не 
посідав, треба — не мав. 

Посідки, пбсідок. 
Поскупйтися (а не поскупйти) чим або на 

Щ°36 Ьог мені на талан поскупився, Ком. Пр. 

Послати, пошлю; в Г. післати; див. пі. П. по 
кого-що: по сіно. Посилати почтою, а не по почті 
•ж По с-Ьно тое посада Полт. акти 1668 р. ст. 143 
Послали по Тетяну, Коц. 56. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 20 



- 306 - — 307 - 

Послі, з посліе, але частіше після. Замість 
після, пбслі частіше вжив, по: по Різдві. Див. 
після: 

Послідній, -ня, -не; в Г. послідний, -на, -не; 
давне посл'кдкнїн. Послідній частіше визначає 
недобрий, злий: Хиба ж таки я послідніший од 
усіх, Ном. № 2039; треба останній, остатній, а не 
послідній а. м. 

Послухати — це тільки слухати чогось: по¬ 
слухай, що говорять. Послухатися — це приняти 
пораду когось: Послухайся батька. Але частозам. 
послухатися вживають і послухати. Порадь, я тебе 
послухаю, Кул. 188. Твоєї ради послухають, Кул. 
31 (але чи послухаються — не відомо). — Послу¬ 
хати чого, а не що: Послухай поради. 

Послушенство, з п. ро8Їи82еп.8І\уо, треба — 
слухняність, пбслух. 

Послушний кому в чім, часом — кого в чім. 
Посмійтися з кого-чого, а не над ким-чим м.\ 

арх. посміятися кому-чому. Посміється з неї, Гр. 
118. Посміялись з козаченька, з хорошої вроди, 
Метл, 86. 

Пособйти, -блю, -сббиш, -блять, а не -блють мц. 
Посол, посл&, мн. посли, послів; з давн. 

пос'ьл'ь, посолті. В Г пбсел з п. рове! або пбсол, 
пбсла, пбсли те. 

Посольство, з давнього ііос^л ьїтво, посоль¬ 
ство, а не посельство З П. р08ЄІ8ІЛУ0. 

Посперечатися про кого-що; в Г. о кого-що 
а. те. 

Поспитати і поспитатися, див. питати. 
Поспішати і частіше — поспішбтися; в мові 

л. спішить. Ішов не посиішаючись, Гр. 22. Не 
поспішаючись оповідав, Гр. 38. Вони поспіша¬ 
ли ся, Коц. 20. 

Поставити, поставлю, -виш, -влять, а не -влють. 
Поставити на чім, під чим, перед чим (а не на 
що): Поставив на лавці; див. на. 

Постаратися про кого-що; в Г. о кого-що а. те. 
Постарітися або постаріти: Знемощів, поста- 

рівсь, Щур. Рол. 28. 
Постать, -ті, пбстаттю. Гр. 38. 
Постеля, -лі ж. р., постблею; але частіше — 

пбстіль, постблі ж. р., пбстіллю; давнє постель 
і пос'гели. Див. ліжко. 

Постепенно г. м.; на В. У. — ступнево, чер- 
гбю, попорядку, помалу. 

Постидйтися, давнє постьідитнса, -джуся, 
-дйшся, -дяться, а не -дються; в Г. повстида- 
тися те. 

Постйти, пощу, пбстиш, пбстять, або — пб- 
стувати, а не постйтися а. м.; вдавнину було 
постити і поститиса. Постимо, як рахмани, Ном. 
№ 128. 

Посторонній, -ння, -нне; в Г. -нний, -а, -є. 
Пострадати г. з те. розігасіас: Жовнір постра- 

дав ногу, „Вперед" 1920 р. № 283; на В. У. • 
стратити, втратити: 

Пострйгтися; зах.-укр. пострйчися а. 
Постручйти г. а., те. розіщсаб; на В. У. — по¬ 

скидати. 
Постувати, -тую, -єш або постйти. Все посту¬ 

ють, Гр. 282. 
Поступ, пбступу м. р., а не ж. р. м.; давне 

ПОСТЗП'К було м. р. 
Поступйтися ким-чим: Своєю правдою не по¬ 

ступилися, Гр. 321. 
Пбступок, а не поступок л. 
Посуд, пбсуду м. р., вже вдавнину був по- 

с»д-ь м. р.; вживається й посада ж. р., але це 
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з м. Заходилась всякий посуд мить, Гр. Сл. 
ПІ. 373. 

Посудйти, це — судити кого: Посудим людей 
раз, а люде десять раз, Ном. № 7016. В Г. з п. 
р08^(І2ІС пишуть: Тебе посуджують о змову, Бир. 
І. 181; треба — підозрівають. Посудити кого аа 
що, в Г. о що а. п. 

Посхнути зах.-укр.; на В. У. — посбхнути, 
посбхти; з дави, постинати. Див. сохнути. 

Посядати на чім, а не на що: Посядали на 
лавці. Див. на. 

Потай кого-чого або від кого-чого: Все потай 
вас чинилось, Кул. От. 15. 

Потах&ти г.: Спалахнув і потах, Бир. П. 11, 
на В. У. не вжив., тут — потухати. 

Потебня, а не Потббня. 
Потектй, потечу, -чбш, -чуть; зах.-укр. потечи а. 
Потихеньку, потихбсеньку; в Г. потихбньки, 

потихбнько, потихбсеньки. 
Потйху; в Г. потйхо. Іде потиху, Черк. 1. 73. 

Каже потиху, Кул. 323. 
Потік Коц. 12, з потбку; а не поток а.; поті- 

чбк, потічка. 
Потім; в Г. потім, відтйк. 
Потоп, потбпу м. р.; давне потопи» було м. р.; 

так в болг., серб., моск. і польськ.; в чс. роіора, 
г. потбпа ж. р. Потопом вод окрило твою душу, 
Кул. Іов. 49. Як у дні перед потопом, Морач. 
Мт. 24 38. 

Потопати, в Г. потапати а. п. 
Потоптати, потопчу, потбпчеш, -чуть; зах.- 

укр. потоптати п. 
Потрапити, -плю, -пиш, -плять; в Г. потра¬ 

пити з п. роїгаїїс. Див. трапитися. Потрапить на 
свою, Свідн. 44. 

Потрібно кого-чого: П. світла. 
Потрібув&ти і потребувати кого-чого, а не що . 

Потр. хліба. 
Потроху, Гр. 25. 130; в Г. потрбха. 
Потрутйти г. а., під впливом п. роіггр 

сіб; на В. У. — поскидати, скинути. Див. тру- 
тити. 

Потужйти по кому або аа ким: За милого, 
як співають, любо й потужити, Шевч. 10. Див. 
тужити. 

Потурати кому в чім: Звикли багатирям 
у всьому потурати, Гр. 204. 

Потяг, з пбтягу, в пбтязі. Див. поїзд. 
Похва, р. мн. пбхов, але частіше піхва, 

піхов. Докьівши алєча с по^ов Олекс. XVIII в. 
ст. 99. З піхов шаблі виймайте, А. Д. І. 114. 

Похвала — давня укр. вимова, нова з м. по¬ 
хвала. Ключ Роз. 1665 р. л. 17: позвала. Не плу¬ 
тати з пбхвалка — загроза. 

Похибка г.; на В. У. — пбмилка. 
Похід, пбходу — походка; похід, похбду — 

війна. 
Поховатися, поховзнутися г.; на В. У. — по¬ 

сковзнутися. 
Похорон, пбхорону м. р., у мн. вжив, рідко 

(похорони, похорон). Хотіли темний похорон од- 
правляти, А. Д. І. 117. В рос. мові лише у мн.: 
пбхорони. Див. погреб. 

Похрамини, похрбмин. 
Поцілувати, лую, давне ііоц-каовати; поцілу¬ 

ватися, поцілунок; мц. поцілювати .— не літера¬ 
турне. 

ПочаТв, з Поч&ева; поч&ївський. 
Початок, -тку; в Г. початбк. 
Почну, почнбш, почнб; почав, -лб, -ла, -лй; 
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в Г. пічну, пічнбш, почала, почало, почали. По¬ 
чати, а не начати м.: Почав хату будувати. 

Поява м., треба — земля, грунт; давня мова 
слова почва не знала. Добра земля; родючий 
грунт. В народній рос. мові слово почва теж не 
відоме. 

Почекай; форми почкай ліпше б не вживати. 
Почерез г.; на В. У. — через. 
Почесний, а не почбстний а. 
Почин, почину; в Г. пбчин. 
Починати, а не начинати м. 
Почит&ти а. м.; треба — шанув&ти, по¬ 

важати. 
Почта, вимова: пошта; з іт. розіа (з с. лат. 

розііа) через нм. Розі. 
Почтбр, -ря, мн. рі. 
Почтовий, вимова: поштовий; в Г. почтовйй. 
Почування; в Г. почуване. 
Почути про кого-що або що, інколи чого: 

Поч. про нещастя, Поч. пісню, Поч. новин. По¬ 
чутися, часто вжив, в Г.: В обіймах смерти Олі- 
вер почувся, Щурат, П. про Рол. 61; на В. У. — 
почув себе. 

Пошук&ти, -к&ю кого-чого; Козацької вольно* 
сти пошукали, Кул. 198. В Г. пошукувати за ким- 
чим, — це от. розгикшас: Пошукувати за людьми 
„Гром. В.“ 223 (на В. У. — шукати людей). Див. 
шукати. 

Пошукування за ким-чим г. п.; на В. У. — 
шукання кого-чого. 

Пр&вда про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. м. 
Правда про всіх, Гр. 255. 

Правдоподібно г. п. ле.; на В. У. — можливо, 
пбвне. 

Правило, давне прдкйло. 

Правйтельство а. м.; з давна вжив. — уряд 
(посада і урядування). 

Прввопис, правбпису м. р.; арх. правопись,-сі 
ж. р.; пор. срб. правопис, чс. ргауоріз. Україн¬ 
ський правопис, Тимч. 157. 

Прага, в Празі, а не Праґа, в Прадзі; праж- 
ський або празький. 

Прагнути чого або до чого: Прагнути до світла, 
а не стреміти (стреміти — це стирчйти). Світу 
прагнуща голова, Гр. 35. Всі покою щире праг¬ 
нуть, Мазепа. 

Прйзник, а не праздник а.; частіше — свято. 
.Див. свято. 

Практика (вимова: прахтика). 
Пралат див. прел&т. 
Пранці, принців (народня назва для сифилису, 

занесеного ніби французами). 
Прапор, в Г. прапбр; з чс. ргарог. 
Праск г. з от. ргавк (від нм. ргаззеїп); на В. 

У. — тріск, галас, гук, хруск, луск. 
Прасло, мн. пр&сла, прйсел. 
Прасований г. от.; на В. У. — пресбваний; але 

одіж прасують, прасована білизна. 
Працьовйтий, а не працевитий. 
Працювати з цілого серця, зо всіх сил своїх, 

а не цілим серцем. Працювати над чим або коло 
чого (а не по чому м.): Працював над вивчен¬ 
ням мови. 

Пращатися див. прощатися. 
Пре- рідко творить найвищий ступінь, це а.; 

для цього приєднуємо пре- до першого ступіня, 
а не до другого: пречистий, прехороший, прегар¬ 
ний Коц. 7. Пречистого та прегарного борошна. 
Гр. 264. 

Предвйдіти г., на В. У. — передбачати. 
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Предвйженє г.\ на В. У. — передбачення. 
Предмет (а не предмет), з м. ргаесітіоі; ліп¬ 

ше б: річ, ціль, мета, зміст. 
Предсідйтель м.; треба — голова. 
Предсідник, новотвір; треба — голова. 
Представлення м.; треба — вистава. 
Представлять м.; треба — мати; Дерево не 

представляє вартості!, Щурат, Сл. о п. Іг. 8, — 
треба: не має вартости. 

Прежній л., треба — колишній, попередній, 
пбрший. 

Презйдіюм, а не президіум. 
Прелат, з лат. ргаеіаіив, італ. ргеїаіо, фр. рге- 

Лаі, нм. Ргаїаї, англ. ргеїаіе; в Г. пралат з п. ргаіаі. 
Прем’єр з фр. ргетіег (вимова: премйе); в Г. 

премієр з п. ргетіег. 
Препараида г. п. лат.; на В. У. — підготбвча 

шкбла або підготбвчий клас. 
Препарувати, а не препармрувати м. нм. 
Прес м. р. з фр. ргевве, нм. Ргезве, чс. ргез, 

болг. пресь, м. пресі»; в Г. преса ж. р. з п. ргеза. 
Пресвйтер, а не презбітер п.; прескитерт», з гр. 

ядео/Зіїтерод. 
Престол, престблу, інколи престіл, престблу. 
Претензія, з лат. (я по п часом вимовляють як 

в), італ. ргеіепвіопе; пол. ргеіеп^а, г. претбнсія. 
Префект; в Г. префект «.; з лат. ргаеіесіиз. 
Прецінь г. з п. рггесіе, рггесіег; на В. У. це 

слово зовсім не вжив, тут — одначе, все-таки, 
проте, ВС6Ж, Ж» 

При не вимовляти як прі. 
Прибережний, прибережна Коц. 5. 
Прибігти, прибіжу, -жйш, -жать, прибіжи; 

зах.-укр. прибічи а. 
Прибіжиіце а. г. м.; треба — притулок, пристінок. 

Прибірати; зах.-укр. прибирати. Пр. чого: При¬ 
бирати різної форми, Тимч. 14. 

Приблйжний, а не приблизний. 
Прибути, прибула, -ло, -лй; в Г. прибула, 

-було, -були. Прибути (збільшитися) чого: При-, 
було дня. 

Приватний, -на, -не; рідше — -ній, -ня, -не. 
Приватне життя, Коц. 39. 

Привезтй, привезла, привезли ; а не привезла, 
привезлй м. 

Привернути г. з п. рггумчосіс, це — вернути:' 
Удалося привернути лад „Діло“ № 9973; на В. 
У. — вернути, встановйти, навести лад. 

Привести до кого-чого; привів, -велй, -лй; 
в Г. привела, -вЄли. Привести (породити) дитину. 
Приклад навести або подати (а не привести). 

Привилейований або привелейний, а не приви- 
легирований .V. нм. Привилей м. р. 

Привітати, -ся, давне прнвіїтк, прив'ктксткв- 
вати; в Г. привмтйти з витати. Див. витати. Село 
привітало нас, Коц. 28. Привіталися, Гр. 81. При¬ 
вітне слово, Свідн. 10. Привітай гостей, Кул. 210. 
211. На віки його привітала, Шевч. 8. 

Приглядатися або придивлятися до кого-чого 
або на кого-що: На подорожних придивлявся, 
Свідн. 10. 8інько приглядався до сільського життя, 
Гр. 27. Уважно придивлявся до нього, Коц. ЗО. 
Все придивлялася до невістки, Гр. 162. В Г. по- 

-стійно а. п. кому-чому: Приглядався роботі, Мак. 
Яр. 109. Придивлявся роботі, Чайк. На ух. 92. 

Прйгоеір, -вбру, і прйговор. 
Пригортатися до кого-чого, в Г. пр. кому а. 

Пригорнися до мене. 
Прйгорід або прйгірщ ж. р., р. в. прйгорщі. 
Приготовити, -тбвлю, -тбвиш, прик. сп. при- 
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готуй, приготуйте, а не приготов м,; в Г. при¬ 
готовити. 

Придатний до чого: Пр. до роботи. 
Придивлятися див. приглядатися. 
Придоптаний зах.-укр. п.; на В. У. — притбп- 

таний. Див. топтати. 
ПридоптЯти зах.-укр. п.; на В. У. — притоп¬ 

тати : Притопчуть козака, Кул. 196. Див. топтати. 
Придорожній, -ня, -не; в Г. -Ний, -на, -не. 
Признака ж. р., а не прйзнак м. р. Тернове 

віття на признаку покидати, А. Д. І. 108. 
Признатися в чім: Признатися в злочині; ін¬ 

коли до кого. Ой як вийдеш на улицю, до мене 
признайся, Чуб. V. 85; в Г. пр. до чого: до вини, 
до зради, - це п. 

Призначити, -чу; в Г. призначити, -чу, -чйв, 
•чйла. 

Прйзьба, — так частіше на В. У., з поиист’ккл,. 
при ізба, в Іпат. Літоп. прнспа, поис'ьпа під р. 6496,. 
6622 (= 988, 1114 р.); в Г. прйспа а. 

Приіменник г., на В. У. — прийменник, Тимч. 
13. 111. _ 

Приїжджати Кул. 290. 308. ЗОЇ, а не приїжджати. 
Приїхати часом вживають невідповідно до 

того, що їхати може. Коні прибули, вернулися, 
а не приїхали. Пароплав прибув чи приплив, пб- 
тяг прибув, а не приїхав. 

ПриймЯти, приняти, прийму, прийняв, при- 
нялй;; в Г. приймйти, прййму, приймйв, прий- 
мйла, приймйли. 

Приймемо тепер, що ви правду мовите, — це 
з п.: Рггуі пініту іегаг, ге рап ргамгсі^ тбш, 
а це — дослівний переклад з нім.: КеЬтеп іуіг 
ап, (іазз 8іе... Ліпше б: допустімо, нехай, скаже¬ 
мо, що ви правду мовите. 

Прийбм до школи або вступ до школи; вступ- 
нйй іспит, рідше — прийбмний ІСПИТ М. 

Прийти до себе — це з нім. ги зісЬ коттеп; 
треба — опам’ятатися. 

ПрикЯжчик, а не прикаачик. 
ПрикЯз або прйказ; в Г. тільки приказ, але 

частіше — наказ. 
ПрикидЯтися, — Прикинулась хороба до ди¬ 

тини; не плутати з словом удавати; м. прикидн- 
ваться — це удавати. Упала, а вони регочуться: 
удає, кажуть, удає, М. Вовч. І. 76. 

Прйклад, а не приклЯд; арх. прймгр. Нехай 
це стане тобі за прйклад, рідше — прйкладом. 

Прикликати зах.-укр. п.; на В. У. — ставати 
на коліна. Див. клякати. 

Прилетіти, -чу, -тйш, -тять, -тів, -тіла; в Г. 
прилечу, прилетів. 

Прилйчний г. м., треба — пристбйний (в дав¬ 
нину „приличний" — це пійманий на гарячім 
вчинкові злодій: Злочинцю, яко приличного, ве¬ 
дено на шибенецю, Полт. акти 1665 р. ст. 44). 

Прилука місто, нова форма м,— Прилуки. При¬ 
луцька книга 1663 р.: Дс.ит, лежачий в ГірьілЗцє. 
Прилуцький. 

Прилягтй, приляжу, -жеш, -жуть, мин. час 
приліг, в Г. приляг. Приліг у холодку, Коц. 46. 

Прймір а. г. м.; на В. У. частіше — прйклад; 
прйміром г., на В. У. — напрйклад. 

ПримірЯти г. з п. рггутіегас; на В. У. — ледве 
не вмерти, тратити сили, завмірати. 

Примкнути, примкну, примкнув, примкнула, 
-нули; в Г. примкла, примклй. 

Примовлйти, в Г. примовляти з п. рггутатас. 
Примха ж. р., частіше у мн. прймхи, примх Гр. 

106 (але й прймхів). До панських примх, Коц. 29. 
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Принаймні, давніше — принйймній, з. рггу- 
па^ітпіе,). 

Принестй, принесу, -сбш, -суть, приніс, -несла, 
-нбсли; в Г. принесла,, -лй, принбсу, принбсе. При- 
нбсити шкоду, приносити користь, — це старі гер¬ 
манізми: Ьгіп^еп ЗсЬасІеп, шіідеп (може б ліпше: 
дознав, мав з того користь чи шкоду). Принбсити, 
в Г. приносити. 

Принйманє г. л., треба — приймання. 
Принимйти г. м.; на В, У. — приймати, брати. 
Принйти, прийму, прйймеш, приймуть, приняв, 

-ла, -ло, *лй; в Г, приняла, приняли. Рідше — 
прийняти. 

Припасти, припаду, -дбш, -дуть; в Г. при¬ 
ладу, -паде. 

Припектй, -печу, -чбш, -чуть; зах.-укр. при- 
печй а. 

Прйпетень, прйпетня. 
Прйпеть ж. р., назва річки, Прйпеттю. 
Прйпис м. р., припису; арх. припись ж. р. 

Приписка, а не припйска м. 
Припливстй, припливтй, приплйв, -вла, *вл6, 

-ялй, а не приплила, приплили м. 
Припнути або прип’ясти, припну, -неш, при¬ 

п’яв, -п’яла, -п’яли; в Г. припняти, припняв, 
припняли. 

Прйповідка, рідше — приповідка. 
Припочйти г., н% В. У. — припочши. їм коні 

припочиЛи, А. Д. І. 135. 
Прйпутень, прйпутня. 
Приректй, -речу, -чбш, -чуть; зах.-укр. при- 

речй а. 
Прирівнйти, зах.-укр. прирівняти з п. При¬ 

рівняв кишку до собаки, Ном. № 7929. 
Природній, ня, -не; в Г. -ний, -на, не. 

Приростати, в Г. приростати з п. рггугавіаб. 
Прислів’я, р. мн. прислів’їв. 
Прислухатися до кого-чого: До кожного сло¬ 

вечка прислухалася, Гр. 116; в Г. прислухатися 
кому-чому а. п.: Прислухався крикам, Чайк. На 
ух. 129. 

Присохнути, -сбхну, сбхнеш, -сбхне, -сбхнуть, 
присбх, -сбхла, -ло, -ли; зах.-укр. ирисхн.ути, схну, 
-схнеш, -схнб, -схнуть, присхла, -схлй. Давне прн- 
СТк^нЗИГН, ПрНСІь^нЗ, ПрНСТкХ'ЛО, прнск^дй. Див. 
сохнути. 

Прйспа ми,. див. призьба. 
Приставати па що або до чого: Чи можна на 

це пристати, Гр. 13. 
Прйставка, а не приставка м. 
Пристерегтй, -жу, -жеш, -жуть; зах.-укр. при- 

стеречй а. 
Пристроїти, це — дострбїти, добудувати: При¬ 

строїли до хати гарну комору. В Г. пристроїти 
вживають як п. рггузігоіс, — зам. прикрасити, 
оздббити, прибрати: Світлиця Мирослави була 
пристроєна в цвіти, Фр. 3. Б. 117. Див. строїти. 

Присудйти, -джу, -судиш, -дить, -дять, а не 
присудють мц. 

Присутній, -ня, не; в Г. присутній, -а, -є. 
Присутність, -носаи, присутністю. 
Прйсяга, рідше — присяга. 
Присягати мир г. Бирч. II. 93; на В. У. — 

присягати на мир, або: пр., що буде мир. При¬ 
сягнув, рідше — присяг; присягла, -лй, в Г. при¬ 
сягла, присягли. Часто —- присягатися; в мові м, 
тільки присягать. 

Притйснути, мин. час притйс, рідко — при¬ 
гаснув; пригаснувши. 

Притулйти, притулю, притулиш; в Г. притулю. 
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Прйтча, а не причта. 
Притягнути, притягнув і притяг. В хату при- 

тяг, Гр. 116. 
Прихильний до кого-чого; в Г. пр. кому-чому 

а. До дітей прихильна, Гр. 296. 
Прихилитися до кого-чого: Прихиляються вони 

тільки до лихого, Гр. 77, 
Приходити, -джу, -диш, -дить, -дять, а не 

•дють, приходила, -ли; в Г. приходити, -дйла, 
-дйли; прик. сп. прихбдь. Приходити по кого-що: 
Приходив по гроші за мясо, Леп. З ж. 7. 

Лричасний а. м., треба — причетний. 
Причепйтися до кого-чого: Чого ти до мене 

причепився, Гр. 61. В Г. причепитися кого-чого 
а.: Причепилась Ясевої Гані, Чайк. Мал. 85. 

Причйна, з причйни, а не по причині м. 
Причинитися за ким г., з п. рггусаупіаб 8І§ 

аа кіт; на В. У. не вжив., тут — просити за 
кого, боронити кого, заступатися за кого, допо¬ 
магати. Причинитися до чого г. п., ргяусяупіб 
8і§ йо сге^о, — допомогти, докласти рук, взяти 
участь. Причинйти кривду треба — скрйв- 
дити. 

Причім, з м. причбмт); треба — при тому. 
Прйчудь див. прочуд. 
Прйшви, прйшов і прйшвів. 
Прйязнь, -зні ж. р., прйязню, в Г. приязнею 

; а не приязнь. 
Прйятель, прйятелька; * Г. приятель, прия¬ 

телька (такий наголос і в мові м.). 
Прібувати г.: Прібують сили, Леп. З ж. 21. 

На В. У. тільки — пробувати. 
Прізвище, а не призвище (із проз’ьвнціе; тут 

о перейшло на і, пор. прірва). Сказав йому своє 
прізвище, Кул. 250. 

Прірва, а не прирва (із прорва, проровь; тут 
о перейшло на і, пор. прізвище). 

Про. В давній мові, як церковно-сл. так і укр., 
був дуже поширений місцевий відм. з приіменни- 
ком о чи об по дієсловах говорити, питати, рос- 
повідати і т. п. Але це о вживалося переважно 
в мові літературній; в мові ж живій з найдавні¬ 
шого часу на Вкраїні звичайно було не о, а про 
(рідше — за), напр. ще в Слові о полку Ігор. 
XII в.: Ндчашд кнідзн про <мдлоє сє великеє ДЛЛ'К- 
вити. В теперішній час на В. У. таке о зовсім 
зникло, панує про, і це про єсть характерна ознака 
нашої укр. мови. В „Чорній Раді" Кул.: Що про 
те балакатй 162. 164. 401, Сомко про те не думає 
182, Про яких се ти людей говориш 224, Не пе¬ 
рестав думати про Січ 224 і т. п. — В літерат. 
мові в Г. звичайно панує о, а не про, — це не 
тільки а., але й п.: благав о поміч, Мак. Яр. 
210. — В живій народній мові вживають частіше 
за: За їх Бога благати, Думи 87. 

Про, приставка, інколи в Г. замінюється на 
пере: пройшов вечір (в Г. перейшов), провів ве¬ 
село Різдво (в Г. перевів), рано треба пробудитися 
(в Г. перебудитися). 

Про в живій укр. народній мові часто вжив, 
замість для, па, і цього треба частіше вживати 
і в мові літературній: Сорочка про смерть, Хліб 
про запас. Не про вас писано. Нема й одежини 
про святий празник, М. Вовч. І. 44. 

Пробіратися, зах.-укр. пробиратися. 
Проблема ж. р., з гр. лр6§Хг}ра; в Г. прбблбм 

м. р.; и. ргоЬІешаі і ргошет; р. мн. проблем, в Г. 
проблемів. 

Пробувати, прббую, пробуєш. ргоЬіегеп; в Г. 
пробувати, пробую, -буеш, пробував, або прібувати; 
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на В. У. пробувати, пробував — це бути, мешкати: 
Тяжко па безвідді рибі пробувати, Метл. 349. 

Провалля с. р., в Г. провал, провалу м. р. 
Провизоріюм м. р. і відмінюється; в Г. с. р. 

з п. і не відм. 
Провинйти або провинитися: Чим я прови¬ 

нив. Коли я провинив що проти права, Фр. 
З верш. 119. 

Провинціялйзм; в Г. провинціокалізм, з ». 
ргошпсіопаїігт. 

Провинціяльний; в Г. провинціональний, з ». 
рготпсіопаїпу. 

Провід обняти г.; на В. У. — головувати. 
Проводар, -ря або проводир, -ря. 
Проводй, до провід. 
Проводити, провбсти — одвести кого куди: 

А хто мене молодую та й додому-проведб ? Гу¬ 
ляй, гуляй, дівчинонько, я додому проведу. 
Пісня. Провести в укр. мові не значить обманити, 
як в мові рос. — Підвести — це проводити, зво¬ 
дити, .обманювати: Я вас додому підведу; Підве¬ 
діть мене, добрі люде, М. Вовч. І. 57. Такий малий, 
а всіх нас підвів. 

Проводить повстанцям де Валера, „Укр. Го¬ 
лос" ЛВ 193 г.; на В. У. — Пр. повстанцями, або: 
провідником у повстанців. 

Провокувати, а не провоцмрувати. 
Проволоктй, -чу,. проволбчиш, -чать; зах.-укр, 

проволочи а. 
Проворність, -ности, провбрністю, в Г. провор- 

ностию а. 
Провулок або проулок. 
Прогнати, прожену, -женбш, -женуть; у Бир- 

чака, „Вас. Рост.“ II. 53. 55 — прггнати.. Прбгна- 
ний, а не прогнатий. 

Прогнбз, прогнбзу м. р. з гр. пдбурюоїд; в Г. 
проґнбза ж. р. з п. ргодпога. 

Програма ж. р. з гр. лфбудащіа; в Г. часто 
прбграм м. р. з п. рго§гат. Програма в історії, 
а не по історії м. Збори в такою програмою, а не 
по такій програмі м. і не за такою програмою. 

Прбгулька або прогульна, в Г. тільки прб- 
гулька; а не прог^лка м. 

Продаж, прбдажу м. р., на прбдаж, прбда- 
жем; рідко продбжа ж. р. а., з давнього продаж*. 
Прбдаж гуртовий або частковий (в Г. детайліч- 
ний з м.). 

Продати, продбм, -даси, -дбсть, продадуть, 
продбв, -лб, -лй; в Г. продбла, продбли, продбш. 

Продоптати г. п.; на В. У. — протоптбти, 
прогбптаний. Він протопче стежку через полков¬ 
ничий садок, Шевч. Див. топтати. 

Продукувати, а не продугщрувати м. нм. 
Пробкт, з лат. рнуесіиз, а не проект м. Мн. 

пробкта, а не пробкта н. Проекція, а не проекція. 
Проєктувбти, а не проектмрувати м. нм. 
Прожйти, проживу, -живбш, -вб, -вуть, прик. 

сп. прожйй, -жийте або проживи, проживіть; про¬ 
жив, -жила, -ло, -лй; зах.-укр. прожию, -жиеш, 
-жиє, -жиють, прожила, -жйли. 

Прожйток, прожитку; в Г. прбжиток. 
Проз кого-що: Ідеш проз хату Гр. 96. Промча- 

лись проз музики, Коц. 32. Див. попри. 
Прозвище а. див. прізвище. 
Прозьба див. просьба. 
Проїжджати Кул. 203, -жджаю, а не проїж¬ 

джати. 
Прокажекний; в Г. прокажений. 
Прокймен, прокймну, рідше прокимену. Давне 

прокйіМбН'ь, прокилівна. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 21 
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Проклинати, проклинйю; давне проклинати, 
проклинаю. 

Проклін, прокльбну, прокльбном, мн. прокльб- 
ни, прокльбнів; рідше — проклін, прокло'ну, про- 
клсіном. Рідко прокльбн (але його ліпше не вжив.): 
Ні плач гіркий, ані прокльон, Черк. І. 73. 

Проклястй, прокляну, -нбш, -нуть, прокляв, 
прокляла, -ло, -лй; прбклятий. Інколи мц. про- 
клмну, проклмнбш. Давне прокллти, прокльнй, 
проклкнбшн, проклаибть, прокльнКть; інколи арх. 
проклену. Див. клясти. 

Проклйття, р. мн. проклять (а не прокляттів): 
Спали пожежою (треба: пожежею) проклять, 
Черк. І. 45. 

Пролєтйрій, -рія або пролетар, -ра. Бач, се 
пролетар, Фр. З верш. 41. 

Промежк а., тепер тільки — проміж. Див. 
межи, проміж. 

Промежуток м., треба — місце, пербрва 
між чим. 

Променйд, променаду м. р. з фр. рготепайе; 
в Г. променйда ж. р. з п. рготепаба. 

Промисел, прбмислу; з давнього промислі. 
Проміж кого-що (куди?) або проміж ким-чим 

(де?): Поставив квітку проміж вікна; Ходить 
проміж нивами. Але часто цеї ріжниці не додер¬ 
жують: Братй проміж себе гризлися, Гр. 27. 
Давне промвжи дало промвжь, а це дало проміж. 

Промінь, з прбміню м. р.; прбмінем; мн. прб- 
мші, прбмінів, або збірна форма — проміння. 

Промовляти про що; в Г. промовляти, з те. 
рготаичас, 

Промульґуватк лат. п. г.; на В. У. не вжив., 
тут — оповістйти, оголосйти. 

Промчйтися див. помчати. 
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Проним&ти а. г. м., треба — пройм йти, пройму. 
Пропагандувати, частіше — пропагувати Двід 

лат. ргора§о), а не пропагандорувати м. пм. Про¬ 
пагувати, пропаганда за що, в Г. за чим п.: 
Пропаганда за совітами „Діло" № 10096, на В. У,— 
за совіти. Див. агитація. 

Пропадйтк за ким-чим: Не одного вона лю¬ 
била вже, та ні за одним не пропадала так, як 
за Зіньком, Гр. 130. 

Пропйсниця Гр. 158, а не пропастниця а. 
Пропис, прбпису м. р. Купив собі пропис, 

Гр. 31. 
Проповідувати, -відую, -відуеш, -відують; в Г. 

проповідйти, -відаю, -дйеш, -дають. 
Пропозйція, з моєї пропозиції, а не по моїй 

пропозиції М. 

Пропорційний, а не пропорціональний м. 
Пропуск м., треба — перепустка ж. р. 
Прорвати, прорву, прорвбш, прорвуть, прбр- 

ваний. 
Пророк, а не прброк. 
Просвіта; в Г. прбсвіта. 
Просвітній, -ня, -не; в Г. -ш*й, -на, -не. 
Просйти, прошу (а не прбсю мц.), прбсиш, 

прбсить, прбсять (а не просють мц.), прбсячи 
(а не просючи), прбшений (а не прошаний); в Г. 
прбшу, і це прошу за останній час дуже шириться 
й на В. У. поміж інтелігенцією. Часто вжив, та¬ 
кож прохйти, прохйю; в давнину було просити, 
прдшдти. Полтав. акти 1665 р. ст. 43: протдли 
йде. — Просити кого чого: просити хліба, або 
кого-що: просити матір. Просити за кого (рідко — 
за що): Прошу за сина; рідко: прошу за поміч, 
але частіше: прошу помочі; в Г. просити о кого- 
що: прбшу о поміч, — це а. п.; крім цього, в Г. 
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просити аа ким-чим: Просити за батьком, — 
це те. — Не вживати неприродної нашій мові те. 
форми проситься: Інші часописи проситься о пе¬ 
редрук, „Діло" № 9910, Проситься зачиняти двери, 
Проситься не палити, — все це те., треба — про¬ 
симо або прошу. 

Проскура, прбскурка, з гр. пдоскродй, давне 
проскКрл; а не прбскурок м. р, 

Проскурів, з Проскурова, проскурівський, а не 
Плоскірів, те. Ріовюгбмг. 

Просодія, з гр. лдоосрдіа; в Г. прозо дія з те. 
ргогосуа. 

Простий, а не простий м.; простіший. 
Простиратися г. м., треба — тягнутися, ле¬ 

жати, сяг&ти, простягатися. 
Простйти, прощбти кому, рідше — кого: Про¬ 

стив мене, Гр. 214 і Прости мені, Щур. Рол. 61. 
Прощаю тобі іЬ. 61. Прости сироту, ПІевч. 2. 

Простір, простбру; рідко — прбстір. 
Просто кого-чого: Просто Зшька, Гр. 37. 

Прбсто, а не прямо м,: Іде пані, та просто до їх 
у двір, Рудч. Ск. II. 64. 

Простягати, простягнув і простяг: Простяг 
руки, Кул. 21. 

Простйка, а не простак м. Наш пан простяка, 
Ол. Гр. III. 483. 

Просьба, від просити, просьвд (вимова: прозь- 
ба). Просьба про кого-що, в Г. о кого-що а. те. 
або за ким-чим те.; див. просити. Мн. прбсьби, 
просьб. 

Проте визначає: однако, все-таки, все ж, а не 
тому, того, черев те, як це слово часто вживать 
в Г. з а. і те. рггеіо. Проте роспочинае головне 
речення тоді, коли побічне єсть припустове ре¬ 
чення (що починається з хоч), а не причинове: 

Хоч по-китайськи, проте до смаку, Овідн. 25. 
Нурла опізнився (треба було б вертатися), проте 
йшли, Коц. 20. Ох, я ж її вже просила, я ж їй 
ігодила^оге злая мачуха сорочки не шила, 

Протегувати, а не протежирувати м. нм. 
Проти, прбтив тепер вживаються лише з род. 

відм.: Пішов проти права. В давній укр. мові 
протніть, против» вживалися не тільки з род. 
відм., але. й з давальним: прижата против» іел«» 
Пов. вр. літ 6476 р. Вживання проти з давальним 
відм. тепер часте в Г., бо тут це не тільки а., 
але й те., бо те. рггесі\у вживається звичайно 
з дав. відм. Частіше вживаємо проти, рідше про¬ 
тив, з противь. — В Г. звичайно зам. против 
вживають протів, пор. те. ргаесімг. (пор. ще в Г.: 
мінута, розхрістаний, гармідер, трубіти). — Проти 
такої махини, Свідн. 27. Проти Дениса, Гр. 78. 
Бунтують міщан против козацтва, Кул. 107. Одна 
проти (або — супроти) мене дуже висока, а проти 
другої я дуже довгий, Гр. 87. 

Протйвно г. з те. рггесішііе; на В. У. — 
навпаки, ні, навепак. 

Протиставитися г. з те. рггесі\У8Іа\уіс зі^ кому- 
чому; на В. У. — бути проти, стати проти кого- 
чого. 

Протір, прбторга. 
Протокол, -кблу; в Г. протбкол те.; з лат. 

ргоіосбіїиш через фр. ргоіосої. Склали або напи¬ 
сали протокола, в Ґ. стягли те. 

Протопоп, а не протопбпа п.; вульгарне, те¬ 
пер — протоіербй. 

Протягом новотвір, м. вть продолженіе, те. 
чг рі'2есЦ§и; часто вживають його без потреби: 
Працював протягом двох років, треба: працював 
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два роки. В укр. мові протягом — це „протяжно*: 
Говорить протягом, Пісню протягом співають. 

Профанувати, а не профанмрувати м. нм. 
ПреФесор — так на В. У. наз. лише тих, що 

вчать по вищих школах; хто вчить в середній 
школі або • в нижчій — це учитель. В Г. профе¬ 
сорами звуть і вчителів середніх шкіл. — Про¬ 
фесор математики, а не по математиці м., в Г. 
професор від математики п.\ Професор від при¬ 
роди, Мак. Рев. 28. 

Профиль м. р.: Тонкий профиль. 
Прохання про кого-що, в Г. о кого-що а. п. 
Прох&ти див. просити. 
Прохід, прохбду; часто й прбхід: Пішов на 

прбхід. 
Проходити коло дому; свята пройшли ве¬ 

село; в Г. переходити, перейшли. З подивом по¬ 
зирала на нього Мирослава, коли він переходив 
(на В. У. — проходив) коло неї, Фр. 3. Б. 18. — 
Слово пройти не вживати без потреби зам. виду¬ 
жати: Голова вже мені не болить (а не — 
пройшла). 

Прохолоджувати, -джую. 
Процвітати Гр. 111, -таю, -еш; процвісти, -ту, 

-тЄш. В зах.-укр. процвитати, процвисти. В дав¬ 
нину так само було дві формі: процв-кстн частіше, 
рідше: процвитатн; було ще процвьстн. Див. 
цвісти. 

Процент, з лат. рго сепіиш, в Г. прбцент п. 
Два, три. чотири проценти (в Г. два прбцент п.), 
п’ять, шість, сім і далі процентів (в Г. пять прб¬ 
цент п.). Подорожчало на сто процентів (в Г. под. 
о сто прбцент «.). Мн. процбнтм, а не про¬ 
цента п. 

Процес, процесу, з лат. ргосеззиз через фр. 

ргосбз; в Г. прбцес п.; мн. процеси, а не про¬ 
цеси п. Процес про кого-що, в Г. о кого-що а. п. 

Проч, давне прочь, вже зовсім не вжив, на 
В. У., тут — геть; в Г. часте, бо підтримується 
й п. ргесг. Іди собі геть! Гетьте, думи, ви хмари 
осінні! Л. Укр. 

Прочанин, мн. прочбне; в Г. прочанин, мн. 
прочбни. 

Прочий, давне прочий, вже не часто вжив, на 
В. У. — тут: інший, останній, рбшта. В Г. „про- 
чий“ вживають досить часто; скорочують: і пр., 
треба: і іши. або: і т. п. (і тому подібне). 

Прочитати про кого-що; в Г. о кім-чім: Про 
це книжку прочитаємо, Гр. 55. 

Прочуд, на прбчуд, рідко — на прбчудо; в Г. 
інколи — на прйчудь. Гарний на прочуд. 

Прочути що або про кого-що; в Г. о кім-чім 
а. п. 

Прошення а. м., треба — прохання. 
Прошиб&ти а. м., треба — пробивати, прой¬ 

мати, пройняти. 
Прошлий м„ треба — минулий; на прошлій 

неділі „Рідн. Край" 1921 р. Лг 26, треба — мину¬ 
лого тижня. 

Прощальний, в Г. пращальний. 
Прощання, в Г. прбщане або пращане; давне 

процмниіе і прлцілннге. 
Прощатися, прощаюся, прощ&ешся, прик. сп. 

прощай (а не прощавбй, вульгарне м.), прощайте 
(а не прощавайте), прощаючись. Прощатися з ким- 
чим: Прощався з дідом, Гр. 336. Прощати — це 
простити: Хто чого не знає, тому Ьог прощає. — 
В Г. пращсіти кого-що: Усі щиро пращали шко¬ 
лярів, А. Чайк. „Віддяч." 102. (на В. У.—проща, 
лися з). З жалем прощали вони місце, Франко, 
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„Зах. Берк.“ 127. (на В. У. — прощалися вони 
з місцем). — Вже вдавнину були ці подвійні 
форми: проштдти, прощати, прощатись і праін- 
татн, пращати, пращатнс*. Див. допращати. — 
Прбщений, а не прощаний мц. 

Прягтй, пряжу, пряжений, а не пряжа- 
НИЙ мц. 

Прямий, -ма, -мб; в Г. прямий. 
Прймо м., треба — прбсто; це прямо неща¬ 

стя м., треба — це нещастя, або — це просто не¬ 
щастя. 

Прйтати, прячу, -чеш або прятаю, прятаеш, — 
це дієслово вживається постійно в Г. як п. 
єрггфіаб: Прятав у покоях, Чайк. Відд. 127.; на 
В. У. його не знають, тут тільки — прибірати". 
А в дівчини одна хата та й та не прибрата, 
Пісня. Моск. „прятать“ — це ховати; Прячуть 
одежу у скриню, Маковей, „Ярошенко“ 182, 
треба — ховають. 

Псавтйр, псавтиря м. р.: У руках старий 
псавтир. Давне псдлтьірь було муж. або ж. р.; 
в_ давнину часто вжив, і псалтьіріа ж. р., тепер 
рідке псавтйря, Гр. ЦіаЯщоют. Вчився по псав- 
тирі, Свідн. 17. 

Псалом, псалма і псалбму, гр. граЯцбд, давне 
ал'ьм'к м. р. Насміються на псалом той, ІПевч. 
иш вітер віє під вікном сумний псалом, Б. Леп- 

кий. Часто вживається також і псйльма ж. р.: 
Псалтирня псальма, Кул. Хут. П. 58. 

Псевдонйм, простіше — прибране ім’я. 
Психійтр, а не психіатр. 
Психоз, психбзу м. р. з гр. через нм.; в Г. 

психбза ж. р. з п. Ьє^сЬога. 
Псол, Псел, Псла річка: Пошол на ІІсвд-к 

Полт. акти 1668 р. ст. 140. 

Птах, а не птак п. ріак. Пт&шачий або пта- 
шйний. 

Пташка, а не птйчка м.; в Г. інколи пташок 
м. р. — це п. ріаєгек. Полохлива як пташка, Гр. 40. 

Публіка —це стид, сором, ганьба; в цім зна¬ 
чінні в Г. слово це постійно вживається, на В. У. 
рідше. 

Пугач, пугача; в Г. пуг&ч, пугача. 
Пуделко г. з п. рибеїко; на В. У. — корб- 

бочка. 
ПУдити г., на В. У. — лякати; давне пВдитн 

значило тільки гнати. Я так напудилась г., на 
В. У. — я так злякалась. 

ПУдло г. з п. рисіїо, на В. У. — корббка. Ку¬ 
пив коробку сірників. 

Пудра ж. р. з фр. 1а рошіге; в Г. пудер з п. 
рибег (а це з нм. бег Рибег). 

Пужално, р. мн. пужален. 
Пузйр, -ря, мн. -рі. 
Пукати г. з п. рикас; на В. У. — стукати; 

в цім значінні слово пукати на В. У. не вжива¬ 
ється ; тут інколи пукати — тріснути, лопнути, як 
значило і давне п&клтиса, але частіше пркати — 
не літерат. слово, якого не кажуть на людях. 
У двері стукав, добувався, Котл. Ен. III. 11. Пі¬ 
дійду під оконце — стукну, Чуб. V. 170. 

Пульсувати, а не пульсмрувати м. нм. 
Пункт м. р., мн. пункт, а не пункта п. 
Пупіль г. №. з лат. рпріііцє — недбліток, ви- 

хбвбнець. 
Пурйзм з фр. ригієте; в Г. пуризм м. 
Пустйй м., треба — порбжній. 
Пустйти, пущу (а не пустю мц.), пустиш, 

пустить, пустять (а не пустють мц.)-, в Г. пушу; 
пущений, а не иущаний мц. 
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Пустощі, пустощів. 
Путній, -ня, -не, а не ііутний, -на, -не. Нічого 

путнього, Кул. 138. 
Путня г. з п. риіпіа; на В. У. — відро, цб- 

бер, ббчка. 
Путо, вжив, переважно в мн.: пута, пут. 
Путь, путі ж. р.: Тяжка путь. Встаровину 

п&ть було м. р.; в мові м. воно м. р.; в зах.-укр. 
часто путь м. р., на В. У. тільки ж. р.: Розгада¬ 
ную путь, Черк. І. 73. Колюча путь розуму, Фр. 
З верш. 35. 

Пух, з пуху, в пуху. 
Пухнути і пухти; мин. час. пух і пухнув; 

прик. сп. пухни, пухнім, пухніть. 
Пуцувати г. з п. рисо^аб (а це з нм. риггеп); 

на В. У. не вжив., тут тільки — чистити. 
Пушка — це гармйта, п. сігіаіо; зах.-укр. 

пушка як п. риегка, на В. У.— корббка, скринька. 
Пушкар, -ря, -рем, мн. -рі. 
Пчолй або бджола, а не бжола; давне пт*че- 

ЛД, В'НЧбЛД, або пчелд, кчелд. Мн. пчбли, пчіл. 
Робоча як бджола, Ном. № 4562. 

Пшенйця, пшеничний (вимова: пшенишний). 
Пшоно, а не пшено м, 
П’ядь^ п’яді ж. р., п’яддю, в Г. пядею а. 
П’янйй, а не п’яний м. П’яний від чого або 

чим: Пісня горем п’яна, Леп. З гл. 170. 
П’янйно с. р., звичайно не відмінюється; в Г. 

відм, 
П’янйця і п’яниця. 
Пятнадцять, р. в. -дцятй або -дцятьбх; д. в. 

-ти або -тьбм; ор. в. — тьма; в Г. пятнайцять; 
давне ПАТЬ на ДЄСАТЄ, ПАТЬНДДбСАТЬ, ПАТЬНД- 

дцать. Інколи н’ятьнадцять. 
Пйтро г. з п, ріфло; на В. У. не вжив., тут 
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пбверх: На п’ятий пбверх свій як мога поспі¬ 
шили, Кул. Дзв. 147. 

П’ять, р. в. п’яти і п’ятьбх, д. в. п’яти і п’я- 
тьбм, ор. в. п’ятьма; давне пать. 

П’йтьдвсйт або пятдесят, р. в. п’ятйдесятй 
або -тьбх, д. в. -сятй або -тьбм, ор. в. -сятьма; 
ДаВНе ПАТЬ ДбСАТ’К. 

П’ятьсот або пятсбт (т ствердло під впливом 
дальшого твердого складу). Звичайно не відмі¬ 
нюється, або р. в. п’ятисбт. 

Р. 

Рйбзт фр. п. г.; на В. У. не вжив., тут — 
бпуст, знйжка. 

Рабин, з гр. ^а/3/1/, ц. сл. рдввй; в Г. часто 
рйбгн. 

Рабівнйк, рабівнйцький, рабівнйцтво, рабб- 
ване, рабунок, рабувйти — це звичайні в Г. форми 
з и. гаіхшаб, гаіхтшсіж», гаЬипек (з нм. гаиЬеп); 
на В. У. тільки : грабйтель, грабіж, -жу м. р., 
грабіжник, грабування, грабувйти, грабунок, гра- 
оіжничий (в Г. рабунковий), — цеб-то початкове 
г тут на В. У. не одпадае. 

Работйти — давня укр. вимова, але тепер 
вже тільки — робйти, працювати. 

Рабство, в Г. рабство. 
Рабський, в Г. рабськйй. 
Равт див. раут. 
Ради кого-чого; в давній мові слово ради 

стояло все по слові, до якого відносилося: мене 
ради. 

Радйй дуже рідко скорочується на рад (в мові 
м, вживається тільки рад, а не радий). Радий 
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з чого: Був радий з тієї праці, Гр. 177. Рідко1 
радий чим: Чим хата багата, тим і рада, При-’ 
казка. Інколи радий кому-чому: Радий нашій 

була^’Гр^Ібб31’ ~ ЦЄ * ^Ка Ж В0на Й0МУ РаДа 

Радити, раджу, радиш, радять (а не ражу, 
радю, радють), прик. сп. радь, радьте. Радити кого 
або кому про що: Радять мені про сина. Радять 
мене люде, Метл. 26. Хто ж порадить сироту, М. В. 

Радитися з ким про що: Радитися з товари¬ 
шами, Грінч. „Під тих. верб.м 107. Радиться про 
все гуртом іЬ. 18. В Г. радитися кого: Він ра¬ 
дився підстарости, А. Чайк. „На уходах“ 141, — 
це а.пол., на В. У.: радився з підстаростою. 

Радісний, а не радісгний а. 
Радість, р&дости; радістю, в Г. радостею а. 

Радість зміняє сум, а не нудьгу; слово супро¬ 
тивного значіння — сум, журба. Прийшла радісна 
(а не. весела) вістка: брат видужав. Не плутати 
з словом веселість. 

Радіти, радію з чого або від чого: 3 кохан¬ 
нячка свого раділа, Гр. 119. В Г. часто рад. ким- 
чим: Раділа дитиною, Чайк. Од. 47, або на що: 
Радів на спогад, Чайк. „На ух." 14. Радіти, а не 
радуватися а. В давнину було ще радіти кому-чому. 

Радніший, радніше (в Г. радо, радше). 
Радо, на В. У. не часте, тут звичайно ка¬ 

жуть охбче, радніше; в Г., під впливом п. гасіо, 
дуже часте. Щоб охотніш козаки брались, Кул 273 

Р4до„„аі0кйГ'Ь’ Р4до,шшм’ даме См..«исль. 
Радощі радощів, а не радіщ. Сама горить 

з радощів, Чайк. Відд. 31. Довгенько з радощів 
не змогли до себе прийти, Кул. 414. 

Рідуватися, рідуюсь а. з радовдтисл, вже не 
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вживається, — вжив, тільки радіти. Радуюсь то¬ 
бою, Леп. З гл. 45, — на В. У.; Радію з тебе. 

Рідуга моск., болг. дьга, срб. дуга, чс. сіиЬа, 
ц. сл. д8га; укр. весблка, рідше — райдуга. У Дні¬ 
пра весблочка воду позичає, Шевч. 

Рідше — дуже часте в Г.; на В. У. зовсім не вжи¬ 
вається, тут тільки — скорїще, раднїще, охотнїще. 

Раз> різу, мн. рази, разів і раз; тим різом 
(в І. разбм); в тім різі; два рази, всі разй. — 
В данім разі — це нім. іщ ^е^еЬепеп Раїїе, ліп- 
Ц*е б -* в тим випадку. Скільки разів він казав, 
Гр. 275. Леся десять раз роеказувала, Кул. 178. 

Рай, рій, в раю. 
Рамено і рам’я, рймени, з давн. рд,иА; це 

слово часте в Г. (п. гатіф, але на В. У. зви¬ 
чайно — плечб, мн. плбчі. 

Рамці, рймців; мц. рямці, рями. 
Ранг, рангу м. р., фр. 1е гап^, нм. сіег Капе; 

в 1, ранґа ж. р. з п. гап§а. 
Ранити, раню, раниш, рінять; р&нбний, а не 

ранний чи раняний; в Г. ранйти. 
Ранішній, -ня, -не; в Г. -нмй, -на, -не. 
Ранний, п. гаппу, треба — р&нбний. 
Ранній, рйння, -не; в Г. -нмй, -а, -е; рананкій. 

Рання пташка пшеничку клює, а пізня очки дере. 
Ном. Л« 11309. * 

Рано, зр^на, інколи: над раном, але ліпше — 
над ранком, вдбсвіта. Раніше, в Г. ранше. 

Раптом, раптбво; в Г. нараз, з п. пагаг. Див. нараз. 
Раритет, раритбту, з нм. КагіШ, а це з лат. 

гагіїае; в Г. інколи рарйтас за м. гагіїаз. 
Ратифікувати, а не ратифицирувати м. нм. 
Ратувати кого-що, інколи кого-чого. Поратуй 

мене. З нім. геііеп, ратунок, Кеіїлітщ. Інколи мц. 
рятувати, рятунок. 
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Рітуш, рбтушу м. р. і ратуша ж. р.; вже 
в давнину були ці дві формі. Слово походить 
з сер. гірн. нм. гаіЬйз (тепер ЕаіЬаиз). 

Раут, р&уту з англ. гаиі; в Г. равт. 
Расьинйд, -н£ду м. р. з фр. гаіїїпасіе; в Г. ра- 

финбда ж. р. з п. гаїіпасіа. 
Рахувати, рахую на кого-що, кого-що: Дуже 

рахували на Кирила, Гр. 89. 
Рашпіль, рйшпеля м. р., з нм. Еаєреї; в Г. 

рйшпель, рйшпля. 
Рв&ти, рву; рвбний, а не рватий. 
Реабилітувати, а не реабилітмрувати м. нм.', 

п. геЬаЬі1ііо\уа<5. 
Реагувати, а не реагмрувати м. нм. 
Реалізувати, а не реалізовувати м. нм. 
Реасумувдти лат. г. п.; на В. У. не вжив., 

тут — підрахувати, порахувати знову. 
Ребелія лат. п. г., ліпше — бунт, повстання. 
Ребро, ребр&, мн. рЄбра, реббр. 
Реванш, реваншу з фр. 1а геуапсЬе; в Г. ре- 

ванж з п. ге\уап2. 
Ревель, РЄвєля; фр. Ееуеі, англ. Еєуєі; нм. 

Ееуаі, польськ. Ееуаі; в Г. Реваль або Ревель, 
Ревля, за п. Ееуаі, Ее\у1а. 

Революція лат. п. г.; на В. У. не вжив., тут — 
виявлення, викриття. 

Ревйзія лат. — це перевірка кого або чого, 
звичайно не поліційного характеру; в Г. ревйзія 
кажуть і на поліційний трус; на В. У. це трус'. 
Прийшла поліція і зробила трус. 

Ревизувати, а не ревизирувати м. нм.; в Г. 
реві ду вати з п. ге\УІ<1о\уас. 

Ревіт г.; на В. У. — рев Коц. 10, ревіння. 
Революційний, а не революціонний м. 
Ревтй, реву, ревеш, рів, ревла, рівти; ревіти. 

Регіт, р б готу. 
II л І з кого-чого, а не над ким-чим м. 
Реготати і реготатися. Усе реготав із його ви¬ 
гадок, Кул. 143. Голосніше за всіх реготався 
сам старшина, Гр. 14. На ввесь ріт реготав, 

Редукувати, а не редуцирувати м. нм. 
Редут, редуту м. р., з фр. гейоиіе; в Г. ре- 

дута ж. р. з п. гейиіа. • 
Реєстр, а не реєстр. 
Режисір, режисера з фр. гс^іззеиг, або режи¬ 

сер, але не режисьор м. 
, Резеда, резеди, з фр. гезбсіа, а це з лат. ге- 

зеаа. В Г. резбда п. 
Резерва лат. п. г. — обережність; на В. У. 

не вжив., тут єсть резерв м. р. З фр. ГЄ8ЄГУЄ, нм. 
Кевегуе — запасове військо. 

Резервувати, а не резервмрувати м. нм. 
Резигнувйти лат. п. г.; на В. У. не вжив., 

тут — зріктися, уступити. 
Резйна, в Г. ґума. 
Резонер, з гаівоппеиг через нм. 'Еаівоппеиг. 
Резонувати, а не резонірувати м. нм. 
Резюме с. р,, не відмінюється, з фр. гЄєшпє; 

в Г. резгме. 
Резурекція лат. п. г.; на В. У. тільки — Ве- 

ликбдня утреня. 
Рейвах, рейваху, з нм. ЕеііешасЬе; на В. У. 

це слово часто вжив, серед народу. В Г. рййвах. 
Рейтузи, рейтуз, з нм. ЕеііЬозеп. 
Рекламувати, а не рекламмрувати .и. нм. 
Рекрут, рекрута, мн. рекрути, рекрутів або ре¬ 

крут, з нм. Еекгиі; мц. нбкрут. До рекрут його 
віддасть, Фр. З верш. 109. 
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Ректй, реч£, речбш, речуть, прик. сп. речй, 
речіть арх. (часто вживав Куліш); зах.- укр. 
речи а. 

РелєґувАти лат. п. г.; на В. У. не вжив., 
тут — виганяти, усувати учня зо школи. 

Релігія на В. У. вживається як віра: Якої ти 
релігії? На шкільний предмет кажуть Закбн Б6- 
жий (а в Г. — релігія з п.). 

Рельс м. р. або рАльса ж. р. Див. шина. 
Ремесло, -ла; мн. ремАсла, ремАсел Бирч. І. 72. 
Ремеснйк, -ка, а не ремесленик; реллесльникії. 
РемінАць, -нця, Свідн. 28. Ремінний. Ремінчик. 
Ремінь, ременю (мц. рамінь); давне ремень. 

Для мн. збірна форма —“реміння. 
Реноме с. р. і не відмінюється, з фр. ге- 

поттее; п. геп ота. 
Рентгбнове проміння. 
Реомюр, ЕАаитиг; в Г. Реомір. 
Реорганізувати, а не реорганізгфувати лі. нм. 
РепарАція лат, п. г.; на Б. У. не вжив., тут — 

напрАва, попрАва. 
РепарувАти лат. п. г.; на В. У. не вжив., 

тут — направляти. 
Репетйтор, в Г. інструктор. 
РепетувАти, а не репетирувати м. нм. ліпше 

— повторяти. 
РепетувАти (галасувати) про кого-що або за 

кого-що: Що їм на руку, за те репетували, Гр. 27. 
Репортер, -тАра, з фр. герогіеиг. 
Республика з лат. геяриЬНса; в Г, република 

з п. гериЬІіка (а це з іт. гериЬИса). Республикан- 
ський, в Г. републикАнський п.; республикАнець, 
в Г. републиканець п. 

РесторАн з фр. геєіаигапі, рідко ресторація 
з фр. гевіаигаііоп. В Г. реставрація з п. гевіаи- 

гас]'а, нм. Еевіаигаііоп; на В. У. реставрація— 
відновлення династії. 

РеставрувАти, а не реставрмрувати м. нм. 
Ретушер, -шАра, з фр. геіоисйеиг. 
РетушувАти, а не ретушгфувати. 
Референдум, -Думу м..ф. і відмінюється; в Г. 

с. р. з п. і не відмін. 
РбФормувАти, а не реформмрувати м. нм. 
РецензувАти, а не рецензмрувати м. нм. 
Рецепт, рецАпту м. р. з лат. гесеріиш; мн. ре¬ 

цепти; в Г. рецАпта ж. р. з п. гесеріа. 
Рєцидйв, рецидиву м. р. з лат. гесігііушп; 

в Г. рецидйва ж. р. з п. гесу<іу\уа. 
Речення, р. мн. речень, а не реченнів. 
Речй а. див. ректй. 
Решето, мн. рбшета, решбт і решіт; з дави, 

решето. 
Решта, решти, рбшту, з нм. Кеві. В Г. інколи 

не відмін.; розбивали решта (на В. У.: решту) куп. 
Накінець, а не врешті решт (переклад м. „в'ьконц’Ь 
концов'ь“). Див. зрештою. 

Рештант, -нта пар., літературне — арештйнт, 
нм. Аггезіапі. 

Ржа, давне ржа, але частіше — їржа. їсть, 
як їржа залізо, М. Вовч. І, 

Ржавіти, -вію, з давн. ржак кти, але частіше — 
'іржавіти. 

Ржйти а., звичайно — іржйти. 
Рйбар, рйбаря. 
Рйга, рижський (вимова: ризький). 
Ридати по кім-чім; це слово часте в Г., але 

на В. У. мало вживане, тут — голосити. Давне 
рьіддти. Не ридай за мною (ліпше — по мені), Фр. 
3. Б. 221. Біга Катря боса лісом, біга та голо¬ 
сить, Шевч. 
український стилістичний словник. 22 
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Ридикюль, -кюля м. р., з фр. гійісиїе. 
Риж, ^рйжу Коц. 11 м. р., а не рис м. 
Рйжий м., треба — рудий: Вушка од рудих 

черевиків, Коц. 58. 
Рйзико, ризикувати г. п., див. риск, рискувати. 
Рймар, -ря, з нм. Шешег. 
Рймлянин, мн. рймляне, рймлян;.в Г. римля- 

нйн, мн. римляни. 
Риск, рйску м, р. з фр. 1е гі^ие, англ. гівк; 

в Г. ризико с. р. з п. гугуко (а це з іт. гівісо). 
Рискувати, рискую з фр. гієдиег, нм. гізкіегеп, 

болг. рискувам, срб. рисковати, м. рисковать. В Г. 
ризикувати з п. гуяуколуаб (а це з іт. гі§ісаге). 
Рискбваний, в Г. ризикбваний з п. гугуко^апу, 

Рисув&ти, рисую, з сер. нм. гівзеп, мало вжи¬ 
ване, звичайно — малювати; зам. рисунок вжи¬ 
ваємо — малюнок. Але часто розріжняють: ма¬ 
люнок — фарбами, рисунок — не фарбами. Слово 
рйса} рйси ж. р. (з сер. нм. гізє) — загальновжи¬ 
ване. 

Рйцар, рйцаря (з сер.-гірн. нім. гііег, тепер, 
але частіше — лицар. 

Рів, рбва, ровом, мн. ровй,' ровів, з давн. 
роїть, рт»ка; моск.: ровт>, рва, мн. рвн, рвов^. Ро¬ 
вом обкопає, Кул. 199. 

Рівень, рівня Коц. 7 м. р., з давн. роккнь, 
а не уровень м. 

Рівнати див. рівняти. 
Рівне, Рівного місто, а не Рівно м,; рївенський. 
Рівний, з давн. рсвкньїн, було й равкнюн. Рів¬ 

ніший. Скочити на рівні ноги. Мц. рімний. Рів¬ 
ний чому: Пень рівний пневі, Тимч. 149. 

Рівнина, м. равнйна. 
Рівнодушний л*., треба — байдужий: Погляд 

очей був недбалий, байдужий, Лев. Пов. 297. 

Рівночасно, сковане слово з нм. §1еісЬяеШ£; 
часте в Г., бо з п. гб^посгейпіе; на В. У. не вжи¬ 
вається, тут частіше — одночасно або разом. 

Рівняти, рівняю; зах.-укр. рівнати, рівнаю; 
вже вдавнину були ці дві формі: рокьнгати і ровк- 
натн; форму рівнати піддержує й п. гблупас. — 
Мц. рілшати. — Рівняти річі між собою, а не з со¬ 
бою. — У нас часом м. вирази: „по сравненію", 
„сравнительно“ передають дослівно: в порівнянні 
з, рівняючи з, рівняючи до; це не добре, треба — 
супроти або проти: Одна проти мене дуже ви¬ 
сока, а проти другої я дуже довгий, Гр. 87. 
Звуться мягкими супроти решти твердих, Тимч. 
17. Див. супроти. 

Рівнйтися до кого-чого, кому-чому, або з ким- 
чим: Рівн. до тебе, рівн. тобі, рівн. з тобою. В Г, 
рівнйтися, див. рівняти. 

Рід, рбду, на роду; неначе, наче, а не врбді м. 
Рідкйй, а не рідкий м.; рідший, рідше (мц. 

вимова: рідчий, рідче). 
Рідкість, рідкости, рідкістю. 
Рідний, -на, -не; в Г. часто рідній, -ня, не. 

Давне родкнкін. Батько ти наш рідний, Кул. 266. 
Рідна сестра, Кул. 178, Рідним краєм, Коц. 14. 
Рідна, рідної Гр. 267. 

Ріжний Коц. 12, а не різний і не ріжній, 
давне розкнюн. 

Ріжнйтися, ріжнюсь, ріжнишся, ріжняться. 
Ріжнйця Тимч. 95. 144, а не різниця; давнє 

розкннца. Різниця — це м. бойня. Мірізнація 
не вживати. 

Ріжнорідний, - на, -не, а не різнородний, і не -ній. 
Різбар, різбаря, мн. -рі. 
Різдво, а. роздвб, з давнього рождкство. 
Різка, з давнього розга (тут давнє ґ дало ж). 
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Різькйй, а не різький м. і не різкий. 
Різькість, різькости, рїзькістю. 
Рій, роя, роби. 
Рік, рбку, мн. рбки, рбків (а не рік). Рік, а не 

літо або год (вдавнину проте було в нас л-Ьто, 
годт»). Ліпше б казати: рік минулий, а не рік 
торішній. — Давне рокті визначало перше певний 
судовий час, судовий термин (рбчки), і тільки 
десь з XIV в. набуло теперішнього значіння — 
год, літо. 

Ріка див. річка. 
Ріллй, ріллі ж. р., — фонетично правильна 

форма з давнього релига. — Але вже вдавнину 
часом було й роли, звідсі наше роля (а не рмія), 
пор.: Не родить роля, але Божа воля (в Чудів- 
ськім Новім Завіті XIV в. знаходимо наголос: воли). 

Рінь, ріні ж. р. — великий пісок береговий; 
давне р кнк ерть в Повісті вр. літ під 6496 р., — 
низький беріг, мілина. 

Ріт Гр. 14, Рбта Гр. 13, рбтові Коц. 49, рбтом 
Гр. 146, в рбті Тимч. 97, мн. ротй Гр. 61, ротів; 
рос. рота, рта, ртомь, мн. ртн, ртовг. Вдавнину 
було ротт», звідсі наше ріт; але частіше було 
ртітт», ріітл, звідсі часте наше рот, рота (бо давне 
т» дає о, а не і). 

Річ, річі ж. р., річчу, мн. річі, річбй, з дав¬ 
нього р'кчь, р-кчн; але з аналогії до таких форм, 
як піч — печі повстало й річ — речі. Річ про 
кого-що: Речі про чорну раду, Кул. 313. — В Г. 
частий вираз: не від річі буде сказати, це з п. 
піе ой гйесгу; на В. У. — не зайвим буде ска¬ 
зати, додати. 

Річенець, річенця (походження: рок-ен-ець, 
роч - єн - ець, річ - єн - ець); в нас часто непр. форми: 
речинець або реченець. 

Річка, річки ж. р., а не рікй, — так завсіди 
на В. У.: На Вкраїні найбільша річка — Дніпро. 
В укр. мові єсть багато слів лише формою здріб¬ 
нілих, але без здрібнілого значіння, напр.: книжка, 
чарка, вірьовка, невістка, садок, свічка, пампуш¬ 
ка, салфетка. Ці форми були вже й вдавнину: 
Иар’ІікошлсА подочинє р'Ьчкн ради полотьі Пов. 
вр. літ, вступ. В Г. форма річка не вжив., тут ріка, 
з давн. р-Ька. Чигринський запис 1616 р.: Од 
Вершини рєчьки. Річка мов мбртва, Кул. 180. Бігли 
до річки Росі, Думи 136. — Пливати річкою, а не 
по річці м. Іти здовж річки, а не по річці. 

Рішати задачу, — так постійно на В. У.; в Г. 
розвязувати задачу. 

Рішаючий голос, а не рішучий голос. 
Рішуче, в Г. -чо. Рішуче застромив за пояс 

(ножа) Коц. 18. ЗО. 
Роб, Яким робом це зробити, Гр. 102, — 

ліпше просто: як це зробити. Повстають таким 
робом, Тимч. 16, — ліпше: повстають так. — Рос. 
вираз: „такими образомь“ у нас передають до¬ 
слівно: таким чином, таким робом, а треба — отож, 
так, тому, через те, виходить. — Так само наші по¬ 
ширені вирази: головнйм чйном або головнйм рб¬ 
бом — це дослівно з м. „главннм'ьобразомг“,треба: 
гбловно, головніше, найголовніше, найбільше. 

Робинзбн, Робинзбна. 
Робйти, роблю, рббиш, рбблять, рбблячи, 

рбблений (а не мц. робю, роблють, робляний). — 
Він собі з того нічого не робить, — це штучний 
вираз, ліпше: він не дбає про те, він тим не жу¬ 
риться, йому байдуже про те. — Робити урок — 
поширений по В. У. вираз, з нм.-евр. тасЬеп сНе 
Аиі§аоеІ треба: готовити, приготовляти урока чи 
завдання, вчитися. 
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Робітник, робітниця, рідше — робітник, -нйця. 
Робітня г.; на В. У. чуже, з пм, — майстерня. 
Робота, роббти, роббту, мн. роббти, робіт. — 

Робота над чим або коло чого, а не по чому м,: 
Робота над вивченням мови, а не по вивченню 
мови м. 

Робочий, з рлкочнй, РОБОЧИЙ ; в Г. робучий. 
Робочий парубок, Гр. 254, Робочому народові по¬ 
гано, Гр. 31. Робоча як бджола, Ном. № 4562. 
У робочу часину, М. Вовч. II. 83. 

РАвер, п. го^ег з англ., постійно вжив, в Г.; 
на В. У. тільки велосипед. Див. велосипед. 

РогАтна або рогАчка г. з п. го^асака: Митар 
відбирав мито на рогАчці, Руд. 77; на В. У. 
гилагбаум (народне шламббн), з нм. ВсМа^Ьаит. 

Родзйнки, родзинок, або розйнки, розйнок, 
в одн. рідко: в родзйнка ж. р. (в Г. родзйнок м. р.), 
З НМ. Йіе Возіпеп, фр. ІЄ8 ГаІ8ІП8 8ЄС8; моск. ізюм 
з тюрк. цайш. 

Родйни, родйн. 
РодИтися, роджуся, рбдишся, рбдяться, а не 

родються М1$. 
Родич, рбдича, мн. рбдичі — це рідня; давне 

роднчк “ рідня, а не родитель. Пор.: Багато ро¬ 
дичів, та ніде пообідати, Номис 9338. Поїхати 
вона не мала куди, — батько давно помер, а до 
родичів не хотілось, Коц. 51. Що тут і батько 
і рідная мати? Що тут і всі родичі? Білилов. 
Батько й мати поїхали в гості до родичів, Рудч. 
Ск. В Г. родичи вжив. зам. батьки, — це п. го- 
сіяісе. На В. У. тільки батьки, рагепіез: Батьки 
мрї рано повмірали, я лишилася сиротою і поне¬ 
вірялася по родичах. 

Рожа, давне рожа, а не роза м, В Г. часте 
ружа з п. гбга. Рожа червона, Гр. 114. 

Рожевий, а не рожовий. Рожеве личко, Гр. 105. 
Роз перед тихими звуками переходить на 

рос: росплакатися, росхвилюватися, роскіш, рос- 
терти; під впливом польського правопису у нас 
часом не міняють роз на рос і пишуть: розкіш¬ 
ний, п. гойкозапу. 

Розбагатіти, а не розбогатіти а.; див. богатий. 
Розбйти, розіб’ю, розіб’єш, розбйв. 
Розбігатися, -гАюся, розбігтися, -жуся, -жйшся, 

-жаться; в Г. розбігпутися; еторбжа розбіжиться 
(в Г. розбігнеся Мак. Яр. 229). 

Розбій, розббю, розббем, а не розббйом мц. 
Розбірати, -рАю; зах.-укр. розбирати. 
Розболітися, -ліюся; зуб мені (або: в мене) 

розболівся; в Г.: Так мене зуб розболів Чайк. 
Мал. 117, це п,; див. боліти. Розболітися на що: 
на очі. Давне: в того развол'кксА, &ґмрє Пов. 
вр. літ, під 6420 р., Іпат. 

РозважАти, -ся чим: Хоч піснею розваж мені 
душу. 

Розвиднйти або розвиднятися, розвйдніти або 
розвиднітися: Тільки розвидніло — узяв своїх 
хортів і пішов, Рудч. Ск. І. 136. Трохи розвидні¬ 
лось, Коц. 38. 

Розвід, розвбду; розв’язйти шлюб, розв’я- 
■ зання шлюбу. 

Розвіз, а не розвбзка м. 
Розвій або рбзвиток вживаються однаково. 
Розгледжений Тимч. 131, часом розглянутий. 
Розворушйти, розворушйв, -шйла, -шйли. 
Розганйти, а не розгоняти. 
Розговіни, рбзговін. 
Роздерти, роздирАти, роздеру, -дербш, -де¬ 

руть; в Г. розідру, -дрбш. Див. дерти. 
РоздивлАтися па кого-що: Роздивлявся на їх 



— 344 - - 345 — 

коней, Лев. Пов. 166. Не вживати роздивлятися 
як перехідне дієслово.’ Роздивимось це питання 
(це перекладе.: разсмотримь), треба: обміркуймо 
це питання, або— розгляньмо. В Г. роздивлятися 
або розглядатися за ким-чим: Розглядався за 
батьками своїх учнів, Леп. З ж. 49. 

Розділ про щось (в книжці), а не о щось а. п. 
‘Роздзявляти або роззявляти Гр. 61. 
Роздолля, на роздбллі. 
Роздоріжжа, на роздоріжжі Черк. І. 48. 
Роздути, розідму, розідмбш, роздув; прик. сп. 

розідми, розідміть. 
Роздушйти, -шу, -душиш, -душать, роздуше¬ 

ний; в Г. роздусйти з п. гоясіизіс. Див. дусити. 
Роздягтй кого: Роздягни дитину; роздягтйся 

самому: Роздягнися та й на піч. Зними або скинь 
пальто, а не роздягни. 

Роззувати, роззув йтися Коц. 6. 
Розигри, рбзигрів. 
Розі:; розігнйти, розібрати, розідрйти, розі- 

знйти, розійтйся, розілляти, розірвати, розіслати 
і. т. п., — це звичайні в Г. форми, але на В. У. 
їх звичайно вживають ще з розо-: розогн&ти 
і т. п. 

Розібрати і розобрати, розберу, розбербш, роз¬ 
беруть, розібрав, -ла. 

Розігнати і розогнйти, розжену, -нбш, -нуть, 
розігнав, -ла, -ло, -ли; в Г. розжену, розжбне. 

Розідрати і розодр&ти, роздеру, див. роз¬ 
дерти. 

РозЧжджатися Кул. 357, а не роз’їаджатися. 
Розізнйти, розізнаю. 
Розійтйся, розійдуся, -дбшся, -дуться. 
Розіллйти, розлити, розіллю, розідлбш, ро¬ 

зіллють; розлитий, а не розілляний. 

Розімкнути, розмикати, розімкну, -н$рі, -нуть, 
розімкнений. 

Розірвати, розривати, розірву, -рвбш, -рвуть, 
розірваний. 

Розіслати, розсилати, розішлю, -шлбш, -шлють, 
розісланий. 

Розіслати, розстиляти, розстелю, -стблеш, -стб- 
лють, розстблений. 

Розкіш див. роскіш. 
Розламати, розламувати, розламйю, і розло- 

мйти, розломлювати. Див. ламйти. 
Розлучати кого з ким або когб від кбго: Не 

розлучай мене з милим, Метл. 73. 
Розлютувати, -тую, -тувш кого: Сестрина од¬ 

повідь ще гірше мене розлютувала, Сторож. Марко 
Пр. 36. В Г. розлютити, розлючу. 

Розлягається голос, луна, а не роздається м. 
Розмаїтий г.гп. гоятаііу; на В. У. частіше — 

ріжний, всякий. 
Розмір, рбзміром або на рбзмір, а не по роз¬ 

міру м. 
Розмовляти, розмовляю; в Г. розмавляти з п. 

гояташас. Розмовляти про кого-що, рідше — за 
кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Довгенько про це 
розмовляли, Гр. 77. По-чали розмовляти за Дени- 
сову справу, Гр. 132. Розмовляючи про такі речі, 
Кул. 132. 

Рознемогтйся, рознеможуся; зах.-укр. розне- 
мочйся а. 

Рознестй, рознбсити, рознесу, -сбш, -суть, 
рознбсений; в Г. рознбсу. 

Розриватися — це рватися: Чобіт розірвався; 
в Г. й забавлятися, з-п. гоягулуас зщ. 

Розривна зах.-укр. з п. гоггулука; на В. У. не 
вжив., тут — забава, потіха, гулянка. 
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Розріжнйти, а не розрізняти. 
Розробляти; в Г. розробляти з п. гоагаЬіаб. 
Розрух, рбзруху м. р., давне р6зр^5 Р®8- 

руха ж. р. 
Розсердитися, розсерджуся, розсердишся, роз¬ 

сердяться; вимова: росердитися. Розс. на кого 
за що: Росердиться за брехню Гр. 115. 

Розсікти, -чу, -чЄш; зах.-укр. розсічи а. 
Розслаблений — давня укр. вимова; нова з м. 

розслаблений. 
Розставатися, розлучатися, а не розставити: 

На жаль і сум прийдеться нам розстати (треба — 
розстатися), Щур. Рол. 60. 

Розстаратися чого або на що: Як розстарає¬ 
тесь грошей, заплатите мені, Гр. II. 291. Як по¬ 
тягнувся на юшку, то розстарайся і на петрушку, 
Ном. № 4884. 

Розшйрювати, розширити; в Г. розширити. 
Розум, рбзуму, а не рйзум а.; давне роз8Лгь, 

але частіше було разили*. Ти не сповий рбзуму. 
Переносити: роз-ум. 

Розумітися па чому, а не в чому м.: Він па 
тому не розуміється, Сл. Гр. III. 60. Розуміється, 
як Мошко на перці, Ном. № 6512. 

Розумний, розумніший. Йому стало розумно 
(а не зрозуміло), що тут щось не так, Кул, 318. 
Переносити: роз-ум-ний. 

Роз'язАти, роз’язувати Гр. 183. 201 і розв’я¬ 
зати, розв’язувати. 

Роль, рблі ж. р. і рбля, пблі ж. р, з фр. 1е 
гбіе, нм. Зів Коїіе; п. гоіа. В 1. тільки роля. 

Ролй див. рілля. 
Ром, рбму, з америк.; європейські мови зна¬ 

ють рум, руму. 
РомАнс, ромйнсу м. р. з фр. 1а гошапсе. 

РомАн, ромбну або ромну, — зілля. 
Ромен, гомна місто; м. Ромнй. Полтав. акти 

1670 р. ст. 189: з Ромна, под Ромном. Ромбн- 
ський. 

Рондель, з фр. гопйеііе, але взято з п. гопйеі, 
тому й наголос п. рбндель, а не фр. рондбль. 

Росіл, росблу (з розсіл), з давнього РОСОЛ'Ь. 
Рдсія, м. Россія; по вкр. пам’ятках XVI—XVII 

в. постійно Рш'сїа ; але за останній час на Вкра¬ 
їні частіше кажуть Москва, московський, цеб-то 
так, як завсіди вдавнину звалася Росія. В Г. 
часом відріжняють: російський — це московський, 
руський — це український; на В. У. такої ріж- 
ниці нема, тут зам. руський чи російський тепер 
кажуть москбвський. Слова: Русь, руський — це 
давні назви старої Української Держави, що пе¬ 
рейшли до Москви, а ми самі користаємо з своїх 
теж давніх назв: Україна, український. 

Росказ — приказ, наказ, з п. тонкая; в Г. 
розказ: Ловці зупинилися на розказ Максима, 
Фр. 3. Б. 16. 

РосказАти, роскажу, роскАжеш, роскйжуть, 
росказаний; в Г. розкажу. Росказати про кого-що, 
в Г. о кім-чім а. п. Росказав про всю подію, Гр, 
268. Росказує про своє житте, Кул. 139. В живій 
народній мові частіше росказувати за кого-що: 
Васюта росказав і за Грицька, Гр. 79, але в лі¬ 
тер, мові звичайно вживаємо про. — Росказувати 
чого: Бувало, казок тих скільки роскаже. — Давнє 
расказати визначало тільки — росповісти, повча¬ 
ти; а в Г. часто це слово, під впливом п. гогка- 
яу\уаб, визначає ще й приказувати, чого нема 
на В. У. 

Роскіш, ми. роскбші, роскбшів^ роскїшний; 
під впливом п. гоякоєг, гояковгпу у нас інколи 
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пишуть: розкіш, розкішний. Але вдавнину тут 
писали рос: Зажиаіючн потрава роскбшнкіУ’Ті. 
Ключ Роз. 1665 р. л. 39 б. Олекс. XVIII в. ст. 64: 
роскошнє. Див. роз. 

РоскладАти по чому (в Г. за чим): По ви¬ 
мові слова розкладаються на склади, Тимч. 13. 
Можемо розкладати слова вважаючи на вимову, 
іЬ. 13. Див. по. 

Рослина див. ростйна. 
Роспач ж. р.: Сама роспач гіркая, М. Вовч. 

II. 43. — Але слово це з п. гоярася; ліпше вжи¬ 
вати: безнадійність, смуток, глибокий жаль, бд- 
чай, роспука. 

Роспинати, -нАю; розіпнути, розіпну; розі¬ 
п’ясти, розіпну; рбсп’ятий. 

Роспис, рбспису м. р.; а. роспись ж. р. 
Рбсписка, в рбсписці; а не роспйска м. 
РоспитАти кого про кого-що; в Г. о кім-чім 

а. п. або за ким-чим. Роспитував про Зінька, Гр. 
126. Я про все роспитав, Кул. 417. 

Росповідати, -даю про кого що; прик. сп. рост 
кажи, росповідйй, в Г. розповідж. Росповідав про 
свою сварку, Гр. 82. 

Роспознати, роспізнАти про кого-що. 
РоспоряджАтися і рідше — роспоряджати: 

Роспорядивши Турн як треба, Котл, „Енеїда“. 
РоспочинАти, -нАю, роспочати, роспочну, рос- 

почнеш, роспочнб (в Г. розпічну, розпічнб), рос- 
почав, *ла, -лй (в Г. розпочала, -чали). 

Роспродаж, роспрбдажу м. р., а не роспро- 
дАжа ж. р. м, 

Роспростертий м,: Вона приступила до мене 
з розпростертими руками, Франко „Зах. Б,м 92, 
треба: з відкритими раменами, з простягненими 
до мене руками, з великою радістю. 

РоспрощАтися, роспрощаюся з ким-чим; в Г. 
розпродатися. Див. прощатися. % 

Роспудити, роспУджу, роспудиш — це розігна¬ 
ти, з давнього распЗднтн; на В. У. рідке, тут звй- 
чайно — розігнати; в Г. часте, бо підтримується 
й п. гояр^сігіб. Див. пудити. 

РоспукАти, роспукатися а., не часте на В. У., — 
тут вжив, частіше в значінні росцвітАти; в зах.- 
укр. говорах часте, бо підтримується й п. гоярз- 
кас, і визначає — тріснути, лбпнути. Див. пукати. 

Ростйна, рідше — рослйна; пор. чс. гозШпа, 
п. гозііпа, давнє растєиніє, расль. 

Ростопйти, ростопляти, -плю, ростбплений; 
в Г. розтогпляти з п. гояіаріас. 

Рострубйти, -блю, -трубиш, -трублять; в Г. роз¬ 
трубити (пор. ще г.: мшута, гармидер, розхриста¬ 
ний, протгв, — в Г. тут і, на В. У. и). 

Ростручувати зах.-укр. з п. гояіг^сас; на В. 
У. — роскидАти. Див. трутити. 

Росходитися, -джусь, росхбдиться. Росх, про 
кого-що, в Г. о кого-що а. п. О що ту росхо- 
диться г. м. „Укр. Гол.“ № 194, ліпше — про що 
тут мова. ^ 

Росхрйстатися, росхрйстаний; в Г. розхриста¬ 
тися, розхристаний (пор. ще г.: мінута, гармідер, 
трубіти, протів). 

Росцвітати, -таю; в Г. розцвітати, розцвітаю. 
Див. цвісти. 

Рот див. ріт. 
Ротмістер, рбтмістра, або рбтмистр; з с. г. нм. 

гоіітеізіег через п. гоітізігг.^ 
Рояль, рояля м. р. або рояль, роялі ж. р. з фр. 
РубАшка, з давнього рЗкашка, на В, У. не 

вжив., тут тільки сорочка; в Г. руб&тка — товста, 
стара сорочка. 
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Рубйн, рубйну, з 1т. глЬіпо через нм. КиЬїп; 
в Г. рубін п. 

Рувйм, в Г. Рувим п.; Рввім-ь з гр. 
Руїна, а не руіна; з лат. гиіпа. 
Руйнувати, -ную; в Г. бурити з п. Ьиггуб. 
Рукав, рукава,, мн. рукава (а не рукава) Тимч. 

98, рукавів. Широких рукавів, Кул. 394. 
Рукопис, рукбпису м. р.; арх. рукопись, ру- 

кописі ж. р. Ченці з рукопису старе письмо зми¬ 
вали, М. Вороний. В Г. рукопис, рукопись. 

Рукойть, рукояті ж. р.; вже в укр. пам’ятках 
XI в. єсть р&коать ; тепер вживається ще в Г., 
де підтримується й п. г^ко]е8<5; на В. У. вже не 
вжив., тут — ручка, держало. 

Румунія, румунський — так в Г. з п. Кшпипіа, 
гишипзкі; рум. Еишїпіа або Котапіа; на В. У. — 
Румунія, румунський; нм. Китапіеп, гитапівсії; 
англ. Коитапіа, 

Рум'йннй, рум’янець, з давн. рУлшнтшц р#лш- 
ньцк. Стояла перед ним уся рум’яна, Гр. 128, 
Обличча так і пашіло рум’янцем, Гр. 38. На зі¬ 
в’ялих лицях грав рум’янець. Коц. 57. 

РУР», РУрка, руля, рулька, з ст.-грн.-нм. гбга, 
теп. Кбпге; рідко вжив, на В. У., тут звичайно — 
труба, дірка; в Г. часте під впливом п. гига, гигка. 

Русілка, а не русавка мц. Сиділа русалка на 
білій березі, Чуб. І1І. 183. Русалонька. 

Русйн, русина, русинка, мн. русйни, русинів; 
а1 Г. русин, русина, русинка, мн. русини, русинів. 
Це стара назва українців: Постави Ярослава Ла- 
риижа л\нтрополнто/иь, рУснна Пов. вр. літ під 6559 р. 

РуснФИкація, свій вираз: обмоскбвлення. 
Русло, руслй, мн. русла, русел. 
Русь, Руси ж. р., Руссю, в Г. Русию а., на 

Русі. Давня назва України. Див. Росія. 

Рутинбваний г. з п. гиіушлйгапу (а це з фр. 
гоиііпіег); на В. У. не вжив., тут — впр&вний, 
досвідчений. 

Рухлйвий, рухливіший. 
Ручай, ручйю м. р., з давн. рвчай; часте в Г., 

де підтримується й м. гисяа^; на В, У. рідке, тут 
частіше — струмок: Задзюркотіли по улицях 
струмочки, М. Вовч% 

Ручйти або ручитися за кого-що: Ручуся за 
нього. 

Рушнйк, рушника, з давн, рАчьннігь. 
Рушнйця, з давн. р^чьннца; в Г. ґвер або кріс. 
Рядно, рядна, мн. рядна, ряден. Див. верета, 

плахта. 
Рймці див. рамці. 
Ряснйй, -а, -б, а не рясний ль Рясно груш. 
Рятувати див, ратув&ти, спасати. 

С. 

Грецьку букву а перед голосним звуком спокон¬ 
віку ми вимовляли тільки як с, а не як з, бо так її 
вимовляли й самі греки; так, від греків перейняли ми 
хресні ймення: Амвросій, Анастасій, Анисія, Арсеній, 
Василь, Гарасим, Герваеій, Діонисій, Лисавета, Євсевій, 
Ісак чи Сак, Ісидор чи Сидір, Іосиф чи Йосип, Софія, 
Семен, Созон, Симон, Соломон, Тарасій чи Тарас, Ісус 
і т. п. 

Так само споконвіку вимовляли ми й вимовляємо 
всякі інші слова з <т, перейняті з грецької мови: фи- 
лософія, философ, перси, Персія, Месопотамія і т. я., 
давні: философнт, философт*, перем, Мєсопотамии. 

Так само й в латинських словах вимовляємо з як с 
перед голосним звуком (навіть по п): версія, інтенсив- 
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ний, консул, консиліум, курсив, сенсація, конденсатор 
і т. п. 

Так само, як ми, ці с, в вимовляють росіяне, 
серби Й болгаре. 

Мало відомо, як самі римляне вимовляли грецьке 
а і своє 5 перед голосним звуком; в Європі довгий час, 
певне традиційно, вимовляли а, 8 однаково й перед го¬ 
лосною ; лише в новий час запанувала німецька вимова 
їх як я по цілій Європі. 

І з того часу до української мови зайшло з Європи 
певне число слів — але число дуже не велике, і хрес¬ 
них ймень тут не має, — в яких ми ВИМОВЛЯЄМО С, 8 

по німецьки, цеб-то як з, напр.: Азія (давне ’Ясига, 
Аси), тезис, оазис, музей, кризис, фраза, фантазія, баль¬ 
зам і т. п. 

В Польщі панує нове читання а, 8 перед голос¬ 
ною як з, і ця вимова від поляків пішла до українців 
в Галичині, і за останній час міцно тут поширюється, 
напр.: Зофія, інтенсивний, мусульманин, фільософ, Ме¬ 
сопотамія і сила інших. В »Молитовнику християнської 
родини* для невіст, вид. 4, Жовква, 1917 р., багато 
наших споконвічних імен без жадної потреби одягнено 
в польську одежу: Амврозій, АнастасіЙ, Атанасій (чи 
пізнає тут себе наш 0 панас?), Анізія, Ісидор (це Си¬ 
дір !), Діонисій (споконвічне — Динис!), Теодозій, Хри- 
зант і т. п. 

Сабля див. шабля. 
СавабФ, Єдвац>А'ь, з гр. За^асо#, а не Сабаот 

чй Саваот п. 
Саватій, ©аккітїй, 2а^атюду а не Сабатій п. 
Сагара див. Сахара. 
Сад, саду, в саду, частіше — садбк, садка 

(пор. річка, книжка). В Г. ’зам. сад часто кажуть 
г0Р°А> — це з п. о£гбсі. Опівночі айстри в саду 

росцвіли, Олесь. Пішла в садок виплакати своє 
горе, Кул. 181. 

Саджавка, сажавка; а, сажалка. 
Саджати, садити, саджу, садиш, садить, су¬ 

дять, саджений. 
Садівнйк, -ка, а не садбвник м. 
Садовина, -нй; в Г. садовйна. 
Сажа, сажі; в Г. саджа. Вже вдавнину були 

ці дві формі: сажа і сажда. А я свої (брови) в са¬ 
жу вмажу — поповича переважу, Пісня. 

Сажень, сажня м. р.; в мові м. ж. р.; мн. 
сажні, сажнів, рідше — сйжень. В Г. сяг, сяга, 
сяжепь, сяжня. Вже в давнину були дві формі: 
сажень і сАженк. Сажень десять, Свідн. 22. Ви¬ 
шиною сажень в три, іЬ. 26. На Тмутороканеькім 
каміні 1068 р. написано: сажє(н’к). 

Салат, салату м. р., з нм. дег 8а1аі; часті¬ 
ше — салата ж. р. з п, заїаіа (а це з іт. заіаіа). 

Салдат, так постійно вимовляється це слово 
на В. У., з фр. зоМаі; мц. савдат; в Полтавських 
актах 1665 р. часто: сллддт'ь, салдатского. Мн. 
салдати, р. салдат або салдатів. Салдатчина, сал- 
датський (вимова: салдацький). 

Салітра ж. р., з нм. -народи, заіііег. 
Сало, сала с. р., давнє сало; в Г. солонина 

з п. зїопіпа. Сала кусок положила на кружечку, 
Кул. 242. 

Салфетка з іт. затеііа, д.-нм. заЬеіе, срб. 
салвета. Частіше вжив. серветкау з п. зетеіка, 
чс. зєгуіі, з фр. зегуіейе. 

Сальва г. п. фр,; на В. У. не вжив., тут — 
вйстріл, пбстріл. 

Саля див. з&ла. 
Сам, сама, самб, а не один, одна, одне м.: 

Вона сама була, така сама, що навіть не розуміла, 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 23 



- 354 - - 355 - 

як можна бути не самій, Гр. 277. — В сам час, 
на сам вершок, під сам Хотин. — Всміхнулась 
до нього так саме, як до моря, Гр. 24. - Сам, 
мн. самі або самге (самі* писав Гр. 82. 84. 111). 

Самйй, самая, сама, самбб, самб. — Не вжи- . 
вати самий а прикметником для утворення най¬ 
вищого ступіня: найщасливіщий, а не самий ща¬ 
сливий м, — В самім ділі мп треба - справді. — 
Не вживати же замість самий, — це м,: той са¬ 
мий, такий самий (а не: той же, такий же, один 
і той же), в той самий час (а не — в той же 
час). — Саме дитя, а не само дитя. 

Самісінький, самісінька; в Г. саміський, са- 
міська Лей. З ж. 45. 46. 

Самітний, -на, -не, рідше — самітній, -ня, -не; 
а не самбтний. 

Самовар, самовару, а не самовар. Самовар 
настйвитц, а не поставити м. 

Самопознання; в Г. самопізнане. 
Самсон, а. Сампсбн. 
Сани, саней, давне сани. 
Санкціонувати, а не санкціонгфувати. 
СапФйр, сапфйр'ь, з гр. оаткрєїдод через лат. 

еарйтгиз. 
Сап’янці, сап’янців: Справимо тобі сап’янпі, 

Кул. 266. 
Сарацйн, -цйна, мн. сарацини, сарацйн, з сра- 

цимтч, срацинкск'К; оадахцг. В Г. сарацбн, -цйна, 
я п. лат. загасепиз. 

Сатана див. сотона. 
Сатйн, сатйну м. р., з фр. 1е заііп; в Г. сц- 

тйна ж. р. з п. заіупа/ 
Сахар, -ру, давне сауар'к з гр. оахад, давне 

але частіше г^укор, цукру з нм. 2искег. 
С&харний, а не сахарний. 

Сахара, пустиня, — постійна форма на В. У.; 
в Г. Сагара, з п. Байага; нм. Баїїага; форма Са¬ 
мара ближча до туземної вимови. 

Сварйти кого з ким: Він посварйв мене з си¬ 
ном. Сваритися з ким за кого-що: Сварилися за 
землю; За неї сварилися, Гр. 121. Сваритися на 
кого: Сварився на сина. Сваряться, а не сва- 
рються. — В Г. сварйти кого: Баби його сварили, 
Мак. Рев. 26; або — сварити на кого: Сварив на 
жінку, Чайк. Мал. 13; сваритися о іцо а. п.: Сва¬ 
рилися о мале, Бирч. І. 220. 

Сварка за воду Коц. 18, 
Сват, свата, кличн. відм. свйту, свйте. 
Свекор, свбкра, свбкром. 
Свердел, свбрдла м. р., мн. свердли, евбрдлів; 

давне ск«*рдьлгк. 
Сверщок, сверщка давне скркчькк, п. 

блуіегзяся; на В. У. тільки цвіркун: І цвіркун не 
цвірчить, Ном. № 1381. 

Свиня, свині ж. р., давне скинига, скинл, — 
постійно вживане на В. У. слово. В Г. рідке, тут 
звичайно — безрога або вепер. Див. вепер. 

Свйснути Коц. 20, а не свйсгнути а.; свисті¬ 
ти, свищу; в Г. свйшу; прик. сп. свйсни, свйс- 
нім, свйсніть. 

Свисток, свисткй, свистілка; в Г. свйставка 
з п. з\уізіамгка. 

Свідомий чого: Свідомий своїх прав „Діло" 
№ 26 за 1922 р. Свідбмий заподіяної кривди. Ски¬ 
дом докрє 'гсей справи Полт. акти 1667 р. ст. 111. 
В Г. свідомий: Свідомі одної мети, Фр. З верш. 
53. Див. несвідомий. 

Свідомість, свідбмости, свідомістю; в Г. сві¬ 
домість. 

Свідчити, свідчу, свідчиш, свідчать; в Г. свід- 
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чйти, свідчив, свідчила. Св. про кого-що, в Г. 
свідчйти за ким-чим. 

Свіжий, свіжіший. 
Свіжо г. з п. 8\уіе2о; на В. У. — тільки що. 
Свій, свойбго і свого, свойбму і свбму; по 

приіменнику: до свбгб. В Г. свбго, своего а. 
Свій. В українській мові заіменник свій від¬ 

носиться до всіх трох осіб однини й множини, 
тому не треба вживати заіменників мій, наш для 
1 особи, твій, ваги для 2-ої особи і їх, їхніх для 
3-ої особи. Напр.: Я читаю свою (а не мою) книжку. 
Ти любиш свою (а не твою) сестру. Він поважав 
свого (а не його) товариша. Ми читаємо свої (а не 
паші) книжки. Ви любите своїх (а не ваших) сестер. 
Вони поважають своїх (а не їх, їхніх) товаришів. 

Світ — вся земля, типсіиз, а. мир; світло — 
Іих; не вжив, світ зам. світло. Світ-за-очі. Світ, 
світа і світу, мн. світа. 

Світати, світбю, світання, світанок; в Г. свм- 
тати, свмтане. Вже вдавнину були ці дві формі: 
сНстати, ск-ктанїк і свнтатн, свнтанніє. Житом, 
вв. 1571 р. Мр. 66: на св'ктамю. 

Світйти, свічу (а не світю), світиш, світять 
(а не світють). — Світить сонце, місяць, зоря; 
Він світить (засвічує) лямпу. Світиться в хаті, 
Сорочка драна, аж світиться. Не плутати слів 
світити та світитися. 

Світськйй, вимова: свіцькйй. 
Свіча, свічі, мн. свічі, свіч, давне ск^ча, 

вжив, дуже рідко, звичайно — свічка (йор. річка, 
книжка, садок). В Г. часте свіча, під впливом п. 
емчеса. Мн. свічки, свїчбк, 

Свобідний г. з давн. скободкикій; на В. У. не 
вжив., тут — вільний; в Г. вживання слова сва- 
бідний піддержується п. з^оЬосІпу. 

Свобода, своббди; мн. своббди, свобід; в Г. 
свобода. 

Сволок, свблока, давнє с'кколок'ь. В Г. трам 
з п. ігат (а це з ср.-нм. ігат). Стовп сволок 
підиірає, Свідн; 28. Вірьовка шморгнула через 
трамок, Гр. 183. 

Сволоч, свблочі ж. р.; в Г. авблоч. 
Сворінь, свбрня див. швірень. 
Свой, р. своєї, д. своїй, пр, свою, ор. своєю, 

м. своїй; мн.: свої, своїх, своїм, своїми. В Г. 
часто: свбї, свбїй, свбю, свбї, свбїх, свбїм, свбї ми. 

Святйй, святіший, свято — це літерат. укр. 
вимова; народня вимова: св’ятйй, сьватий, све- 
тйй і сятйй. 

Свйто, рідко — прйзник а. Сьогодня свято 
в нас Черк. І. 73. 

Святочний г. з и. блуЦіесгпу: Святбчний кбн- 
церт г„ на В. У. — урочйстий концбрт; день свя¬ 
точний г., на В. У. - святкбвий, урочйстий день. 

Святошин, місто; під Святбшином, а не під 
Святошингш. 

Свйтощ, але звичайно в мн.: святощі, свято¬ 
щів, а не святощей. 

Свячене, свячбного г. з п. бш^сопе: Відбу¬ 
деться в полуднє свячене купців „Укр. Гол.“ № 
193. На В. У. рбзговіни або розговляння: Маруся 
чи їла, чи не їла — їй лучче всяких розговіп те, 
що Василь вернувсь, Квіт. І. 72. 

Священник, давнє скАфвнкннкгк ; вимова: свя¬ 
щеник. 

Себе, але по приіменникові — сббе: ненави* 
див себб, просив до сббе; з сббе, а не собою м.: 
З сббе був нечепурний, Грінч. 72. 

Севастопіль, з Севастбполя, севастбпільський. 
Сего г., на В. У: — цього, до цьбго, див. сей. 
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Сегодня, сегбдне, сегбдні г. див, сьогодня. 
Сезон, сезбну; в Г. сбзон п.; з фр, ваівоп; 

сезбнний і сезонбвий. 
Сей, ся, се, давні сь, си, се, пізніще сей, са, 

се, загальновживана в зах.-укр. говорах арх. 
форма. В східно-укр. говорах рано ці форми пе¬ 
рейшли на цей, ця у це, які й принято в літ. укр. 
мові. Зміна сеі/, ся, се на цейу ця, це сталася дуже 
рано з аналогії до зміни *ся на -ця в дієсловах 
(годися, носися з годиться, носиться, пор. ще: 
отсей, отся — о^ей, оця; але сьогодня зам. цьо- 
годня); такої зміни в дієсловах зах.-укр. говорів 
не відбулося (тут годися, питався), тому в них 
лишилися й сей, ся у се незмінними. — Відміню¬ 
ється цей так (в дужках форми галицькі): цей, 
ця, це; р. цього, цбї (сбго, сего, мц. сьбї, сії); 
дав. цьбму, цій (сему, семи); пр. цього, цю; ор. 
цим, цею; м. цім, цій; мн.: ці, цих, цим, цйми. — 
В головнім реченні, при побічнім підметовім, 
прикметниковім чи предметовім, звязкою звичайно 
вживаємо: займенника той, та, тс: Се той рай 
що жде племя твоє у обіцянім краю, Фр. Мойс! 
о 7. іільки той достойний щастя, хто боровся за 
нього, Гр. Так було і вдавнину: Горе члкоу 
г©/иоу илльже сквланнті иригодїт'к Галицьк. 
бванг. 1144 р. Мт. 18’. В Г. тепер надзвичайно 
поширено вживання займ. сеіл зам. тоіі в голов¬ 
них реченнях, напр.: Народові відберуть і се (на 
В. У те), що дали зі страху, Мак. Яр. 293. Се 
(на В. У. те) стадо волів, що пригнав Минула 
зараз перегнали на той бік Прута, іЬ. 49. Ці г. форми 
теж давні, але їх на В. У. ніколи не вживають 

Сейм, сбйму, сеймбвий, давне гкнклск, сонк,и-ь, 
7еіо5пйт; в « соПм> сеймовий, бванг. Учит. 
1619 р.: на сеймах*. 

Сейчас г. л.; на В. У. — зараз, нег&йио; 
давне сес часті. 

Сейчасовий г.; на В. У. — негайний. 
Секрет, мн. секрбта, а не секрета п. 
Секретар, -ря; з сер.-лат. весгеіагіив; в Г. 

секретар п. Секретар стану — з п. векгеіагя віапи, 
треба — державний секретар. 

Секундувати г. п. (з лат. весипбаге); на В. У. 
не вжив., тут — помагати, допомагати. 

Село, села, селу, по селу, в селі (а не в селу), 
мн. села, р. сіл (а не сел а,); сільцб, а не сельце. 
Сотнею сіл, Кул. 195. 

Селянйн, мн. селяне, селян; давне свлАнин'к; 
не вживати образливого мужик зам. селянйн (як 
то часто в Г.). Див. мужик. 

Семасіологія, а не семасіологія п. Див. с. 
Семен, давне 0ил\єи>нті, з гр. Шьцеоіг та 

Семестер, семестру, рідше а. семестр. 
Семий г. а. див. сьомий. 
Семинар, -ра м. р., семинарбм, мн. семинйри, 

семинарів. Давніще: семинарія, -рії ж. р.; інколи: 
семинарій, -рія м. р. Слово від лат. ветіпагіигп, 
фр. 1е ветіпаіге, нм. бав бетіпагіит, англ. іЬе 
ветіпагу. 

Сем’я, сем’ї ж. р. або частіше — сім’я, сім’ї 
ж. р.; сем’єю, сім’єю; мц. семня, сімня; з давн. 
сея\ии, семни, гклчіш* 

Сенс, сенсу м. р. (лат. вепвив) часто вжив, 
з п. в Г.; який це має сенс г., на В. У.: що це 
значить. 

Сенсація, сенсаційний, з фр. вепваііоп; в Г. 
сенсація, сенсаційний з нм. 8епзаііоп. Див. с. 

Серб або сербин, мн. сбрби. сербів. 
Сервантес, а не Сервантес. 
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Серветка див. салфетка. 
Сервус часом говорять з п. вепуив (а це 

з лат. зегуиб —■ слуга) і в Г. як привітання 
при зустрічі; на В. У. ніколи не вжив, такої 
форми привіту. 

Серденько, в Г. сердбйко. 
Сердечний; в Г. часом серцбвий з п. вегсо^у; 

Дістав серцевий атак „Діло44 № 10059, - на В. У.: 
сердбчний. 

Сердечно; арх. сердечне. 
Сердитися, сбрджуся, сбрдишся, сбрдяться 

(а не сердюся, сердються мц.). Сердитися на кого- 
що; Сердилась баба на діда, а дід того не відав, 
Ном. № 3473. 

Серед кого-чого (де?), інколи серед кого-що 
(куди?): Тікав серед безмежні простори, Гр. 240. 

Визначався серед них Максим, Фр. 3. Б. 144. 
Середземне море, а не Средиземне м. 
Середина, з середини, в середині; в Г. сере¬ 

дина, з середини, в середині. 
Середній, -ня, -не; в Г. -нмй, -на, -не; давне 

Сбрбдьнїй. Середньовічний. Середню, Коц. 27. 
Середнього росту, Кул. 261. Середньоязикові, 
Тимч. 17. 

Сережки, р. мн. сербжок; давне серєжьки. 
Б 1. серіжки, ковтки. Див. ковтки. 

Серна, р. мн. сбрен. 
Серйбз, серйбзний, з фр. 8егіеих (вимова: 

серйб, два склади), зегіеизе (серйбс). В Г. з не¬ 
правдивої давньої п. вимови зегіо (тепер зегіо) 
кажуть серіо (на В. У. серйбз): Брав це на серіо, 
„Укр. Гол.44 № 88, — на В. У.: вважав серйозним, 
поважним; зам. на серйбз (в Г. брати на серіо) 
ліпше казати: направду, поважно, без ж&рту. 

Серце (а не сердце а.), серця с. р., на серці, 

мн. серця, сердець (а не серців або серць). Давне 
Сркдьцє, сєрдьцє. , 

Сестрі, мн. сбстри, сестбр. Сестра жалібниця, 
а не сестра милосердна м. 

Сестрин, а не сестрін мц. 
Сестрінка, давне сестричьнд, часто вжив. вГ., 

під впливом п. 8І08Іг2епіса. На В. У. не вжив., 
тут тільки племенниця. 

Сестрікок або сестрінець, часто вжив) в Гал., 
давне сєстричичь, сбстричь, піддержується п. 
8І08ІГ2СПІСС. На В. У. пе вжив., тут тільки пле- 
менник, з плв/илньник'к, илбіиєнкник к. — Слова 
сестргнок, сестргнець мають своє і з е (з сес- 
ТреН'ЬК'Ь, сестреньць). 

Сесь, сеся, сесе, сесю, мн. сееї, — це арх. 
зах.-укр. форми, з давн. сьск, сєсь, сєсл, сєсе. Ці 
подвійні форми на В. У. не вжив., тут тільки — 
цей, і} я, це, цю, ці. 

Си, арх. форма дав. відм. з давнього еи, 
часта в Г.; на В. У. її вже нема, тут тільки собі. 

Сивина на голові, а не сивизна п. і не сідина 
м. Див. сідина. 

Сигара див. цигаро. 
Сйдір, Сидора, їсндюрті з гр. 'Іоідмдод; в Г. 

Ізидор з п. Ігусіог. Див. с. 
Сидіти, сиджу (а не сидю, в Г. сиджу), си¬ 

диш, сидить, сидять (а не сидють), сидів, сиділа, 
сиділи, сйдячи (а не сидючн); а не седіти. Давне 
сидіти; многокр. форма: сідати, сідаю (мц. ся- 
дати) з давн. скдати; сісти. 

Сйла, сили; бігти що силм (в Г. що сила п.). 
Під двором була сила (= багато) народу, Гр. 127. 
В Г. часто з п. вжив, сила зам. скільки: Князів, 
графів, — уже не тямлю сила (п. 8ІІа), Щур. Рол. 
79. — Упадати на силах. 



— 362 — - 363 

Силоміць. Гр. 268. Тимч. 110 (а не силомиць, 
соломідь, силоміть), з сила 4- моць; силомїццю. 

Сйлувати Тимч. 72, силую, а не силовати. 
Сйльний; с. духом, в Г. с. па дусі; сильніший. 
Симбіоз, симбібзу М. р. З гр. ОУ^ШОїд через 

лат.; в Г. симбібза ж. р. з п. зуті^ога. 
Сймвол, символу, символ віри, символйст, сим- 

вблика; давне сгдівол'к з гр. оу/г^оХог. В Г. сим- 
бол, симболіст, симболіка з п. зутЬої, зутЬоІізіа, 
вушЬоІіка (гр. /? ми споконвіку все вимовляємо 
як в, а не б, напр. Басиль). 

Сймон, в Г. Симбн. Див. Шимон. 
Симпатизувати, а не симпатизмрувати м. пм. 
СимФеропіль, з -поля, симфербпільський. 
Син, сина, сину мій Гр. 47. Кул. 243, мн. 

СИНІЇ, синів. 
Синедріон, синедрібну, Ііі'НбДрїОН'Ь, ОУГІбоїОР. 
Сйній, синя, сйне, давне енній, сингаи. В Г. 

сштй, сина, сине (пор. п. еіпу, 8Іпа). Синій цвіт 
Гр. 109. Синя хвиля Коц. 6. У синьому жупанкові, 
Кул. 8. Грає сине море Шевч. 9. 

СинбниМ, синбниму, з гр. оьг(огу(іод, 
Сйнтаксис м. р. або синт&кса ж. р. з гр. 

га£ід; срб. синтакса, чс. зкІасІЬа, п. екіайпіа, 1а 
зупіахе, сІіе.Зупіах. 

Синтактйчний, а не синтаксичний і не син- 
тактичеський л/. 

Сйнтез, синтезу м. р. з гр. оуг&єаід. В Г. 
синтбза ж. р. з п. еупіеяа. 

Синьожовтий, синьогрудий. 
Синявий, а не синьоватий. 
Сйпати див. всипати. 
Сир, сиру; п. 8ег. 
Сирий, сирість, частіше — вбхкий, вбхкість. 
Сирівець, сирівця, сирівцбм, а не сировець-. 

Сироп, сирбпу, з фр. вігор; в Г. сироп п. ^ 
Сирота, сироти, мн. сироти, сиріт; в Г. си¬ 

рота, сироти. 
Система ж. р. з лат вузіеша, гр. оуагтціа, іт, 

зізіета. В Г. систем м. р. з п. еузіет, нм. сіав 
Зувіет. Ціла система, Тимч. 8. 

Сйтий чим, рідше чого: Ти моїх мук не сит, 
Фр. З верш. 246. 

Сйтощі, ейтощів. 
Сиф, син Адама, Оид-ь, 2/р; в Г. Сит з п. 

8еі, лат. 8еШ. 
Сифон, сифбну, з гр. оісрог через фр. вірдоп; 

в Г. сифон п. 
Сичати, сичу, сичйш, сичать, а не еичуть. 
Сияти, сияю, з давн. снити, синю, поширене 

в Г.; на В. У. частіше — сгяти, сгяю або сяти, 
сяю (інколи ссяти) з давн. скити. Зіроньки сія¬ 
ють, Шевч. 14. Сонечко сяє, Свідн. 25. Жито сія¬ 
ти. Див. засияти. , 

Сібір, з Сібіру м. р. (народвя вимова: Сібір, 
часом Сибір), а не ж. р. м. Його брат у Сібіру, 
Гр. 208. Пішов на Сібір, Гр. 25. Слово походить 
від назви народу еаЬігі чи ееЬегі, шо колись жив 
у цім краї. 

Сівба або сійба Тимч. 48. 
Сідати див. сидіти. 
Сідйй м.у треба — ейвий: Карло такий ста¬ 

рий та сивий, Щур. Рол. 17. Із ейвими уейма, 
Кул. 205. , . 

Сідина м. з с'кдина, по укр. — сивина (або 
рідко з п. сивйзна): Не сивина на світі правду 
творить, Кул. Іов. 70, Сивизна на висках, Ном. 
№ 8709. Див. сивина. 

Сідло, мн. сідла, сідбл; сідбльце. 
Сідляр, -ра, мн. сідлярі. 
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Сікти, січу, січбш, січуть, сік, сікла, сікли; 
зах.-укр. січи а. 

Сіль, сбли ж. р., сіллю, в Г. солею а. 
Сільський Коц, 29, а не сельський; давне 

СбЛЬСКЬІЙ» 

Сільце, сільця, а не сельце а.; давне свльце. 
Сім, р. сьомй і сімбх, д. сьомй і сімбм, ор. 

сьома; давне сєдаль. 
Сімдесят, див. пятьдесят; сбдл\ь дєсатть. 
Сімнадцять; в Г. сімнайцять; див. двана¬ 

дцять; сєдмь на дбслте, сб/инадцать. 
Сінешний, -на, -не і сінешній, -вя, -не. Сі- 

нешного Гр. 185; сінешнього порога, Свідн. 27. 
Сіни, сінбй, сіням, сіньмй, в сінях (мц. сінім, 

в сіньох, в сінех). Давне скни. 
Сінці, сінбць. 
Сіркйк; в Г. часто — запалка п. 
Сісти, сидіти на чім (а не на що), перед чим, 

під чим: Сів на лавці, а не на лавку. Див. на. 
Січ запоріжська; Січчу. Січа, січі — битва, 

с'кча. 
Січень, січня — тепер январ, а вдавнину — 

февраль: ллць фєврарь рбколшй с*кчбнть Четве- 
роев. 1144 р. 

Січи зах.-укр. а. див. сікти. 
Сіяти див. сияти. 
Сказати, скажу (в Г. скажу), скажеш, ска¬ 

жуть, сказаний; ск. що про або за (народне) 
кого-що, в Г. о кім-чім а. п. або за кцм?чим п. 
Див. казати. Сказати про себе, Гр. 235. Скажуть 
панам за мене слово, Кул. От. 19. 

Скакати, скачу і скакаю, прик. сп. скач і ска¬ 
кай. В Г. скйчу. 

Скалити, скалю, скалиш, скалять; в Г. скалйти. 
Скалубина і шкалубина. 
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Скаляти г. а.; на В. У. рідко вживане, тут — 
забруднйти, замазати. Див. каляти. 

Скандал, давне скан'кдддті; з гр. охсірдаЛог 
через фр. всапсіаі; в Г. інколи шкандал. 

Скарга про що на кого; в Г. о що а. п. 
Скаржитися, скйржусь, -жишся, -жаться, а не 

-жуться; ск. на кого про що, в Г. о чім а. п. 
Скарпетки див. шкарпетки. 
Скатерть ж. р., скатерть, часте в Г.; на В. У. 

тепер не вживається, частіше — скатертина; але 
звичайно — иастілиик або обрус. Див. обрус. 

Скварчати і шкварчати. 
Скелет, скелету, фр. вяиеіеіїе, з гр. ахеАегб*: 

в Г. шкелет з п. вякеїеі 
Скеля, мн. скблі, скель; а не шкеля. 
Скйпетр, скипетра, давне скиптр'ь з гр. ах^я- 

г дог. 
Скйрта див. стирта. 
Скйфи, з гр. Ихйд'си, а не Скити п. 
Скільки, скілько; в Г. частіше — кілька, кіль¬ 

ко, з давнього колько. Скільки горя було тоді, 
Гр. 26. Своєї землі скільки, Гр. 8. Скілько роз¬ 
лито крові, Кул. 369. — Мц. скіко. — Див. кілька. 

Скін, скбну г. з п. 8коп; на В. У. — смерть. 
Скінчйти, скінчу, а не скбнчити, скодчу а. 
Скіра, скіри, або шкіра, з давн. скора, скьра, 

пор. лит. 8кига, чс. вкога і вкига, п. вкбга, — зви¬ 
чайне в Г.; на В. У. не вжив., тут — шкура, дуже 
рідко шкіра. 

Скіряний див. шкіряний. 
Складати часом вживають як рос. „соста- 

влять“, треба — становити: Вода становить (а не 
складає) найважніщу частину землі, Сл. Гр. 
IV. 197. * 

Склеп, склбпу, — це льох, підземний погреб, 
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мурований гріб. В Г. з п. зкіер значить крамни¬ 
ця, — в цім значінні на В. У. слово склеп не ві¬ 
доме. В склепу, в склбпі. Див. крамниця. 

Склйстий г. з п. згкіівіу; на В. У. — блиску¬ 
чий, шкляний. 

Склінний г. м.; на В. У. — схильний, охбчий. 
Скло, скла; склянка, скляний, склити, з давн. 

СТкКЛО, СТкКЛАНИЦЛ, стекллнкій, — ЦІ форми часті 
в Г., але на В. У. частіще — шкло, жклянка, 
ШКЛЯНИЙ, ШКЛЙТИ. Л\6р6 ШКЛАН06 Ключ Роз. 
1665 р. л. 9. 

Скобель, скббля м. р. 
Сковзатися, див, зах.-укр. ховзатися. 
Сковорода, -дй; в Г. сковорбда. 
Скомпромитувати, а не скомпромитйрувати 

м. пм. 
Сконати, -наю г. з п. зкопас; на В. У. — 

умбрти. 
Сконстатувати, а не сконстантувати і не скон- 

статгерувати м. пм. 
Сконцентрувати, а не сконцентрмрувати м. пм. 
Скорий, скоріщий, скорій, скоріще; в Г. скбр- 

ший, скбрше, Лей. З ж. 6. М. 38. 
Скорина і шкорйна, шкоринка. 
Скоропис, скбропису м. р.; арх. скбропись 

ж. р. Український той скоропис, Фр. І. Виш. 61. 
Стадія скоропису, Тимч. 156. 

Скоропостйжна смерть м.у треба — нбгла 
смерть. 

Скосити, скошу, скбсиш, скбсять, скбшений 
(а не скосю, скосють мц.). 

Скоштувати чого: Скоштував груш. 
Спраглі, скраглів; скрагбль м. р. 
Скрайний — часте в Г, слово з п. вкодпу: 

Чоловік скрайних переконань, Куз, 255. На В. У. 

не вжив., тут — крайній; остатній, кінцевий, лібе¬ 
ральний : Він держався крайніх поглядів, Коц. 29, 

Скрань, екрані ж. р., з давн. скрлнни, скранк, 
скоронк, часте в Г., на В. У. вже не вжив., тут 
тільки — висок м. р.: Сивизна на висках, Ном. 
Я 8709. 

Скривати, -ся а. г. м. див. ховати, -ся. 
Скринечка, в Г. скриночка Мак. Рев. 32. 
Скрйпка — вжив, в однині: На скрипці грали, 

Котл. В Г. під впливом п. екгяурсе (а це з чс. 
зкгірку) вживається тільки у множ.: скрйпці або 
скрипкй: Даю лекції гри на скрипках, „Діло" 
М 9907. 

Скрипт, з скрипту, часте в Г. з п.; на В. У. — 
рукбпис. 

Скрізь — повсюди: Скрізь добре, де пас не¬ 
ма; не вживати в значінві через, крізь. Див. крізь. 

Скроїти (покроїти), скрбю, скроїш,^ скрбять 
(а не скроють); в Г. екраяти або скроїти, з п. 
8кга]ас; прик. сп. скрой, в Г. скрай п. 

' Скубти, скубу, -ббш, -буть, скубаний, скуб, 
скубла, скубли. В Г. скубати, скубаю, скубав з п. 
бкиЬас. 

Скувати, скую, -6ш, -ють, скувйв, скували, 
а не скули. 

Скука див. нудьга. 
Скупощі, скупощів. 
СкУра див. скіра. 
Скусний, скусно г. м. з нскЬскнкій; на В. У.— 

штучний, мистбцький. 
Скуток г. з п. зкиіек; треба — вйелід, наслі¬ 

док, частіше — наслідки. 
Скучбти — від нічого робити; коли від ду¬ 

шевного горя — сумувати; від матеріальної біди — 
журитися. Ск. по кому або за ким. Див. нудьга. 
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Слаббнький, в Г. слабопький. 
Слабйй, а не сл&бий м. Слабий па що: Сл. 

на очі. 
Слабувати на що, а не чий м. Слабувала ди¬ 

тина на кір. 
Славити, славлю, сл&виш, славлять, сл&вили, 

славлений; в Г. славити, славили. 
Слав’янйн див. слов’янин. 
Сладість, сладости, сл&дістю. 
Слати (посилати), шлю, шлеш, шлемо, шлет&, 

шлють, слав, сл&ли, шли, шліть, сланий. 
Слати (стелити), стєлїо, етблеш, стблють, сте¬ 

лив, стелила, стблючи, стелений, стели, стеліть. 
Давне стьдатн, стелю. 

Слеза див. сльоза. 
Сли див. вели. 
Сливе, це — майже, мало що, моск. „почти": 

Павла вона сливе й не бачила, М. Вовч. „Осн." 
1862. І. 81. Під старість сливе і в рот не брав, 
Рудч. Ск. І. 74. В Г. часто вживають сливе зам. 
насилу,1 моск. „едва“: Йди, сину, спати, бо сливе 
на ногах стоїш, А. Чайк. „На ух." 65. 

Слизькйй, -ка, -ке Тимч. 159, а не слизький 
і не слизкий; зах.-укр. ховзький. Див. ховзький. 

Слйна, слини, з слина, а не слюна м.; слиня¬ 
вий, а не слюнявий м. 

Слйнявий Тимч. 57, в Г. слйнавий. 
Слівнйк, слівника фонетично було б ліпше, як 

словник; пор. слівце. 
Слівце, слівця, а не словце а. 
Слід, сліду, на сліду. 

"Слідйти, -джу, -дйш, -дять, слідкув&ти за 
ким-чим або кого-що: Сл. за звірем, сл. звіря. 

Слідком, слідкома за ким-чим: Ходив слідком 
за Денисом Гр. 89. 

Слідуючий — новотвір на зразок м. „сліду¬ 
ючий" та плі. іоі^епсі: Гурток виставив слідуючі 
вистави „Укр. Гол." 32 194, треба — такі. Дискусія 
представлялася слідуюче „Рідн. Край" 1921 р. 
32 23, треба — так, ось так. Слідуюче засідання 
відбудеться завтра „Діло", треба — чергове, на¬ 
ступне, дальше. 

Слізоньки, СЛІЗОНЬОК. 

Сліпота, рідше — сліпота. 
Слово, слбва, мн. слова, слів Коц. 23, а не 

слов а. Дві-три слові, а не два-три слова м.9 
давне дмгЬ слові — двійне число: Мудрій го¬ 
лові досить дві слові, Ном. 32 5912. — 3 його 
слів, а не по його словах м. 

Слов’янйн, мн. елов’яне, слов’ян, слов’ян¬ 
ський, — від корня слово, а не слава, тому не 
слав'яиии. Давне с/\ованннті. 

Слбв’йнство, а не слов’янщина. 
Слон, слона, з давнього слоті, болг. і срб. 

слон, м. елонь, слов. І ЧС. 8ІОП. В Г. слонь, слбня 
З п. 8ІОП. 

Слонова кість, болг. слонова кост, м. слоно¬ 
вая кость, чс. 8Іопоуа ковГ. В Г. слонева кість 
ВІДПОВІДНО ДО П, 8ІОПІОУга ковс. 

Слота або сльота, з давнього слота — непо¬ 
года, слот'ь — мокрий сніг; на В. У. не часте, 
в Г. часте, бо підтримується й п. зїоіа. 

Служба чи Служба Ббжа — це Літургія; всі 
інші служіння — відправа: Рання, Вечірня, Пів¬ 
нічна, Години молитбвні. 

Служйти, служу, служиш, служать; в Г. служу. 
Сл. на що: Сл. нате, щоб заробити. Служив мені 
за язика, Кул. 142. — Служити в війську ліпше, 
як служити при війську. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 24 
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Слухати, слухаю, -еш, -ють, в Г. інколи слу¬ 
хати. Слухати кого-чого: Слухала тих молитбв, 
Гр. 275. Слухала того плачу, Гр. 275. Єднаючи 
мозаїки кесєдои Ключ Роз. 1665 р. л. 39 б Гро¬ 
мада слухає батькової ради, Фр. 3. Б. 32. Сл. 
про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 

Слухатися або слухати: Слухай батька, треба 
слухатися батька. 

Слухняний Гр. 29 і слух’яний. 
Случай, случаю, а не случай м. 
Сльоза, сльози, мн. сльбзи, сліз (а не сльоз), 

Тимч. 105, слізмй (рідше — сльозами). В Г. слеза, 
слезй, мн. слези, з давн. сдьзд, слеза. Вми¬ 
ється сльозою, Шевч. 10. Сльози — неміч жіноча, 
Стар. Без сліз, Кул. 213. Око сльозаве Федьк. 
І. 38. 

Слюб, слюбу г. з п. £1иЬ; на В. У. — шлюб. 
Шлюб брати, Ном. 315 13899. 

Слюбний г. з п, вІцЬпу; на В. У. — шлюбний. 
Слюбув&ти г. з п. бІиЬо^ас; на В. У. — дати 

обітницю, зарікатися, обіцяти. Інколи шлюбувати — 
шлюб брати. 

Слюсар, -ря, з сер.-г.-нм. віогиег, теп. ЗсЬІов- 
вег; в Г. інколи шлюсар. Полтав. акти 1668 р. ст. 
128: слюсар. 

Смаглий, смаглявий, часте в Г., на В. У. 
частіше смаглявий. Вже в давнину було слмгдьін, 
сллаглкнкій і сімйгльнкій; слова: смаглий, смагля¬ 
вий в Г. підтримуються й п. 8та£Іу, вша^іамгу, 
а смуглявий на В. У. — м. смуглий. 

Смйжити, смйжу, смажиш, смажать (а не сма- 
жуть). 

Смак, смаку, смакбм. 
Смакувати, смакує, з сер.-г.-нм. єтаскеп; см. 

що: Я й борщ смакую. Молоко тобі смакувало 

Фр. 3. Б. 125 — це п., на В. У. — молоко тобі 
подобалося, м. тобі смачне. 

Смарагд, -гдум. р., смдрдгдті, з гр. а(іадау6о^: 
Смараґди й сафіри за горою блестять, Фр. Мойс. 7. 
В Г. шмараґд з п. згтага^сі. 

Смаркйтий, смаркач і шмаркатий, шмаркач, 
Смарувати, смарую, з дільн. -н. зтегеп; 

частіше — шмарувати, гірн.-нм. всЬтіегеп. 
Смачнйй, -на, -не, а не смачний; вимова: 

смашнйй; смачніще. 
Смерека — європейська пихта; такої назви 

на В. У. нема; з давн. смркча, кедр. 
Смеркати або смеркатися — однаково вжи¬ 

вані: Взялось смеркати, Мог. 445. Вже смерка¬ 
лось, як вернувся Марко, Стор. М. Пр. 117. 
Швидко смерклося Коц. 53. 

Смбрть, -ти ж. р., смертю, в Г. смертию а. 
Смйрний, з давн. с'к^ииркнкіи, мало вживане, 

частіше — тихий, плохий, покірний. Перед паном 
смирно (ліпше — покірно) став, Фр. З верш. 160. 

Смисл л<., треба змйсел, але в нашій мові 
визначає тільки зовнішнє чуття. Під м. впли¬ 
вом часто в нас вжив, змйсел зам. розуміння: 
В якому розумінні (а не смислі) ти говориш? 

Смілий, смілїщий, сміліще, і сміливий, СМІЛИ¬ 

ВІШИЙ Гр. 103. 128. 
Сміх, сміху, сміхбм, в сміху. 
Сміятися, -юсь, -єшся, -ються з кого-чого, 

а не над ким-чим м. Сміються з його, Гр. 241, 
З його химери сміються козаки, Кул. 106. Вдав- 
нину було: см. ісому-чому, пор.: Чужому лихові 
не смійся, Глібів. Вороги сміються, їй, Шевч. 11. 

Смок, смбка, з давнього сллокті; на В. У. 
рідке, тут — змій, змія, а смок — це пбмпа, 
гитре. 
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Смолйр, -ра, мн. -рі. 
Сморід, смброду; в Г. смрід з п. втгбсі. 
Смутнйй або сумний — вживаються в однім 

значінні: Смутнії картини, смутні, невеселі, Грінч. 
Вертався смутний, Свідн. 20. Заспіває смутную 
пісню, Кул. 182. 

Снй;ти, сню, сниш г. з п. впіс; на В. У. не 
вжив., тут— м&рити, мріяти: Кілька літ не снив 
(треба: мріяв) про те, Вирч. І. 199. На В. У. слова 
спити нема, тут — снитися: Гетьман снився Чере- 
ванисі Кул. 103. Ті коні їм уже й снилися, Гр. 176. 

Снйцар, -ря, з ср.-г.-нм. впіігаеге; але час¬ 
тіше своє слово — різьбяр. 

Сніг, снігу, снігом, в снігу, мн. сніги. 
Снігар, -ра і снігур, -ра, мн. -рі. 
Снідання, в Г. снід&нє. 
Снідати, снідаю; в Г. снідати; з гьігЬдлти. 
Сновигати, часом — сновиґ&ти. 
Собака м. р. або ж. р. Ще старий собака 

жив 3.‘0. Ю. Ф. І. 116. Старий і стара собака, 
См. Гр. 62. А собака тимчасом сидів, Леп. З ж. 
26. Був у неї собака, М. Вовч. II. 125. 

Собі, на собі, в собі; в Г. в сббі. Див. си. 
Характерною ознакою укр. мови єсть часте вжи¬ 
вання т. зв. давального етичного собі: Пішов 
собі. Ламає собі голову. Посідають собі на гарні 
коники, та гайда, Федьк. II. 4. Розлилась собі рі¬ 
кою, Щур. Сл. о п. Іг. 28. 

Соболевий, соболбва, а не собольовий ; давнє 
СОБОЛЇЙ. 

Соболь, сбболя м. р., давнє соболь м. р. 
Совісний, а не совісгний. 
Совість, сбвісти ж. р., давнє совість, вже 

мало вживається, частіше — сумління, з дуже 
давнього г&лльнгкниіб. 

Содом, Содбму м. р. з Оолом’к; гр. назва 
цього міста була у множ.: та Збдоуа, звідсі зроби¬ 
ли однину: лат. 8обопіа, п. 8обота і г. Содбма ж. р. 

Сойм див. сейм. 
Соніл, сокола, зовн. сокбле, мн. соколи, соколів. 
Сократ, а не Сбкрат; гр. Имхдйггід. 
Солдат див. салдат. 
Соліцитатор г. п. лат.; на В. У. не вжив., тут — 

писар (у адвоката). 
Соловей, солов’я, мн. солов’ї, солов’їв, соло- 

вбйко, з давн. славим, соловий, кличн. в. соловию, 
мн. соловий. В Г. соловій (-ій з -ей), соловія, со- 
ловієви, кл. соловію, мн. соловії, соловіїв. Щебе¬ 
чуть солов’ї, Кул. 147. За солов’ями, Кул. 155. 
Защебече соловейко, Шевч. 6. 

Солов’їний, а не соловйовий; в Г. соловійний. 
Солодощі, -ІЦІВ. 

Соломйна ж. р., а не солбмина В Г. солб- 
мин м. р. 

Соломон, -мбна, 6о>лол\дон*ь, ПоЛоусЬг, лат. 
Заіотоп або 8о1ошоп; п. 8а1ошоп. 

Солом’яний, солбм’яна. 
Солоний — так постійно на В. У.; в Г. соле¬ 

ний. Вже вдавнину було солоньїй частіше і соль- 
НКІЙ рідше. 

Солонйна див. сало. 
Соло с. р., з фр. 1е воіо, пм. баз 8о1о, не від¬ 

мінюєтеся; в Г. відмінюється: з сольа, з сольом. 
Солянка, а не солонка м. Постав на стіл со¬ 

лянку. 
Сон, сну і еону, сном і ебном, уві сні (у ві 

сні) з давнього с'ьн'к, с^кна. Твердий сон п. див. 
твердий. Море лежало під сірою поволокою еону, 
Коц. 17. Нічка приспала всіх, еоном окутала, Стар. 
Назва рослини: сон, ебну. 
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Сонлйвиці, сонливиць. 
Сонце, сбнця, в мн. звичайно не вжив., хоч 

рідко: сбнця, сонць; сбненько, сбнечко Гр. 119, 
в Г. сонічко або сонейко. Тихе сонечко, Кул. 179. 
Ясних сонць чотири, Щур. Сл. о п. Іг. 23. Сбнців 
Тимч/ 102. 

Сбняшний, із сонячний, рідко — сбяшний; 
в Г. сонгшний або сонгчний. Соняшний день, Гр. 
22. Сбняшник і сбяшник. 

Сопель, сбпля, сбплем; мн. сбплі, сбплів. 
Сопбрник див. суперник. 
Сопілка, в Г. часто соїшка. 
Сопрано м. р. і не відмінюється, з іт. зоргйло, 

фр. 1е зоргапо. В Г. сбпран м. р. з п. зоргап, а це 
з нм. йег Зоргап. Сбпраном пищить, Леп. З гл. 144. 

Соптй, сопу, сопбш, сопуть, сіп, сопла, сопли, 
сіпши. 

Сорок звичайно не відмінюється, але буває й 
форма для родов. відм. сороксі\ з гр. ойдахог> 
(з геооадакогга), У Лемків штиридесять, з дав¬ 
нього ЧбТКІрбДбСАТб. 

Сорокатий, часто вживане в Г. слово, з п. 
рзігокаіу, давнє пьстрті. На В. У. не вжив., тут — 
рябий, а коли пасастий, то — перістий: Перістий 
віл, періста телиця. Рябенька хусточка. 

Сороківець, -ківця, а не сороковець а. 
Сором, сброму і сорома. 
Соромитися, -млюся, -мишся, -мляться, осо- 

рбмлений, і сорбмлятися, сорбмляюсь. Сор. кого- 
чого: Сор. братовбї. 

Соромно кого-чого або за кого-чого: Йому 
було соромно самого себе, Чайк. За с. 11. Мені 
соромно за них, Коц. 37. 

Сорочинці, Сорбчинців. 
Сортувати, а не сортарувати м. нм. 

Сосна і. сбсна, мн. сбсни, сбсен, рідше — 
сосбн; соснбвий. Давнє ссснл, сосуна і сос'кнь. 

Сос див. соус. 
Сотка, сбтки, р. мн. сотбк — постійно вжи¬ 

вається в Г. з п. зеіка. На В. У. тільки сбтияу 
з давнього с'ьтьіш. Один над сотнею сіл, Кул. 
195. Ляхів було із сотню, Кул. 112. 

Сотний, від сто, з давнього с'кткнкій, а не 
сотий м. Новий Завіт 1581 р.: Овоц сотими. 

Сотня, сбтні, сбтнею; мн. сбтні, сбтень; див. 
сотка. 

Сотон&, рідко, з давн. сотона, з гр. оагарад; 
але звичайно — сатаисі. 

Соус, сбусу м. р. з фр. 1а заисе; в Г. сос м. р. 
З П. 808. * 

Софія, (Зоііа, з гр. 2о(ріа\ в Г. Збфія з п. 
2оі]а. Див. с. 

Сохнути, сбхти, сбхну, сбхнеш, сбхпуть, сох, 
сбхла, сбхни, сбхніть, з давнього с-к^н^ти, с^нл;. 
Земля сохне, Гр. 47. Сохне дитина, Свідн. 22. 
В’яне, сохне сиротою, Шевч. 6. В Г, схнути, схну, 
СХНЄШ, СХИЄ, схнуть, СОХ, схла, СХНИ, — тут 'к 
в ст^я^ти зник, тоді як на В. У. він вокалізу- 
вався на о; пор. п. зсЬп^с, 8сЬп§, всЬпіе, всЬп^, 
зсйп^І, 8еЬп§И. 

Соціялйзм, соціялйст, соціяльний. 
Спадати, спаду, -дбш, -де, -дуть; в Г. спаду, 

спаде. Число населення спало о половину, Бирч. 
І. 58 — це п., треба — па половину. 

Спадок на сто проценті; в Г. сп. о сто прб- 
цент п. 

Спалйтися на іспиті г. з п.; на В, У. зріза¬ 
тися. Див. засипатися. 

Спасати, спасаю, спастй, спасу — спасатися 
від гріхів чи від чого іншого, взагалі в мораль- 
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нім значінні. Рятувати •— переважно в матеріаль¬ 
нім значінні. Треба душу спасати. Треба майно 
рятувати (а не спасати). Не плутати слів: спасати 
і рятувати. 

Спасати, спасую, спбсти, спасу — випасувати 
пашню кіньми чи товаром. 

Спасйбі не змін., с. р., з спаси Біг; рідко: 
спасйбу, з спасибі Богу; в Г. часто а. спасйбіг: 
Спасйбіг вам, Фр. З в. 232. Сердечне вам спасйбі. 

Спати, сплю, спиш, сплять (а не сплють), 
сплячи, заспаний. 

Спацір, спаціру м. р., спацірувйги, — ці форми 
часті в Г. під впливом п. зрасег, зрасегомгаб. 
На В. У. звичайно шпбцір, шпацірувйти, з нм. 
врасіег. 

Спека див. гаряч. 
Спекатися кого-чого: Спекався біди. 
Спектй, спечу, -чбш, -чуть, спбчений, прик. 

сп. спечи, спечіть; зах.-укр. а. снечй. 
Спекулювати, а не спекулгрувати. 
Спершу, в Г. спбрва, сперву, спершу. Спбршу 

кинувсь Петро, Кул. 151. 
Спеціялизувати, а не спеціялизмрувати м. нм. 
Спеціялйст, а не спеціялиста п. Спеціялйст 

з чого або в чім: Сп. з історії, в історії, рідше — 
по історії. 

Спиж&рня г. з п. зрігагпіа (старе п. зрузгаг- 
піа, а це з нм. 8реіз); на В. У. не відоме, тут — 
комбра, комірка, комірчйпа. 

Спйна, на спйні, а не спина м. 
Спинятися, -няюсь, -няешся, -няються; спи- 

нйтися, спинюсь, спйнишся, спйняться. 
Спирт, спйрту, з англ. зрігіі, а це з лат. ері- 

гііив; в Г. спіритус з п. зрігуіив. 
Спис, спйсу м. р., з сер.-г.-нм. вріег; в Г. 

спйса ж. р. з п. вріва. Як ударить списом у груди, 
Метл. 454. 

Спитати — молодшого про що, спитатися — 
порадитися: Спитай Івбна, чи спитався він батька. 
Люде серця не спитають, а скажуть, „ледащо44, 
Шевч. 10. Сп. про кого-гцо, в Г. о кім-чім а. п. 
або за ким-чим п. Див. питати. 

Співати про кого що або чого; Пісню спі¬ 
ваю, Гр. 120, Про все пісень співають ІЬ. 119. 
Іншої співати, Леп. З ж. 44. 

Спідній, -ня, -не; в Г. спіднмй, -на, -не. 
Спізнати г., на В. У. частіше — спознйга. 
Спіймати г., на В. У. частіше — споймати. 
Спілий, спіти; в Г. часто зрілий, зріти, з дав¬ 

нього зіір'клкій, лі. зрілий. 
Спілка, в спілці (вимова: в спільці). 
Спільний, -на, -не, спільник, а не спілний, 

спідник, і не спільній, -ня, і не «спільний п., 
«спільник п. 

Спір, спору, про що, в Г. о що а. п.: Спір 
про землю. 

Спірати, -ся, спбртися, зопру (в Г. зіпру); 
зах.-укр. спмр&ти, -ся. 

Спіс див. спис. 
Спіткати г.; на В. У. ще частіше — споткйти. 
Спічнути г.; на В. У. частіше — спочйнути, 

спочйти. 
Спішйти, спіш йти ся, але частіше — поспі¬ 

шати, поепішатися. їздець спішився, Бирч. І. 7. 
Сплакнути, сплакну, в Г. сплбкну. 
Сплетня г. м.; на В. У. — плітка, поговір, наклеп. 
Спливати, сшшвтй і сплистй, -ву,-вбш, сплив, 

спливла, спливлй (а не сплила, сплили). 
Сплюндрувати і сплгндрувйти. Див. плюндру¬ 

вати. 
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Сповідатися в чім; Сп. в гріхах. Але з дав¬ 
нього часу вжив, і спов. чого : Сповідайсь грі- 

свойр, „Ключ Роз.“ 1665 р. л, 11 б. Зараз 
взялися гріхів сповідати, Мог. 450. 

Сповідь, -ді ж. р., спбвіддю. 
Сповн&, ти не сповна розуму. 

, Сповнити, спбвню, спбвнит, -нять, сповняти 
■няю; в Г. сповнйти, сповню. 

Споводувати г. з п. зро\Уосіо\уас (а це з нм 
уегапіаззеп, уегигзасйеп), треба — змусити, нахи¬ 
лити, вйкликати. Див. спричинитися. 

Споглядати, споглянути на кого-що: Ой вийду' 
я на гірку та спогляну на зірку, Пісня. В Г. сгі 
за ким-чим п. 

Сподіватися, сподіваюся, -ваєшся, -ваються, 
сподіваючися, сподіваний. В Г. сподіюся, споді¬ 
єшся, сподіється. Спод. кого-чого: Слави-па- 
мяти сподівалась, Сл. Гр. IV. 182. 

Сподні, спбдень г. з п. зросіте; на В. У, не 
вжив., тут — штани, панталбни (з іт. рапіаіопе). 

Спожйти, споживу чого: Хочу з тобою хліба 
спожити. 

Спокій, спокбю; в Г. спокій. 
Спокушувати кого до чого; в Г. кусйти з п. 

кизіс, 
Спо.магати, спомогтй кому, в Г. кого : Треба 

спомагати хорих, — це п, (ка В. У. - хорим). 
оах.-укр. спомочй а. Сп. па що: На що нас Бог 
споміг, тим і приймаєм, Ном. Лі 12087. 

Спомин (а не вспомин) про кого-що або по 
кому-чому: Спомин про волю. Я мав спомин по 
тобі, Лей. З гл. 158. 

Споминати, а не вспоминати; сп. за кого-що, 
про кого-що або кого-що, кого-чого. Про любощі 
спом’янули, Чуб. V. 58. 

Спорий часто вжив, в Г. з п. з рогу в зна¬ 
чінні великий: Назбиралася спора (на В. У. — 
велика) громада, Мак. Яр. 321. На В. У. такого 
значіння це слово не мав, тут спорті — успіш¬ 
ний: Де руки й охота, там спора робота, Ном. 
V 11016. 

Спорити г. м.; на В. У. — сперечатися про 
кого-що. 

Спорохнявіти, зах.-укр. спорохнявіти; спорох¬ 
нявілий, зах.-укр. спорохнявілий. 

Спосібний, а не способний а.\ сп. до чого. 
Спостерегти, епостере(і)гати. 
Спочати г., епічну; на В. У. — спочити, 

спочну, спочйну. Лягло спочити козацькеє тіло, 
НІевч. 25. 

Справа про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 
Справи про землю, Гр. 18. — В Г. часто кажуть: 
Здаю собі справу: Здаємо собі справу „Діло" 
ЛІ 10098, — це з п. хс!а\уас зоЬіе зрга\у^; на В. У. 
такий вираз цілком не вживається, тут — орієн¬ 
туюсь, уявляю, розумію. 

Справді, а не справди. 
Справдішній, -ня, -не, а не справдешній; в Г. 

справдішний; але частіше вжив, справжній Гр. 
206. Справжня загадка, Кул. 214. 

Справжній, -ня, -нє, в Г. -ний, -на, -не. 
Спрагнвний чого: Спрагнений рідного слова 

„Укр. Гол.“ 203. 
Спритний до чого: Спр. до роботи. 
Спричинйтися, спричипііти <\; па В. У. рідке, 

тут звичайно — бути причиною. Див. споводу- 
вати. 

Спробувати, спрббую; в Г. спробувати, спро¬ 
бувати, спробую. Ще раз спргбуймо, Щур. Рол. 
65, — на В. У. спробуймо. 



Спромагатися, -гаюся, спромогтися, -можуся. 
Спроміж, а. спромеж. 
Спроможний і спромбжен. Спроможен вам 

оддати Гр. 134, 
Спрйтати г. .V. а., треба — сховати. Спрятав 

(на В. У. сховав) гроші у своїй кешені, Мак. 
Яр. 237. 

Спрятои, спрятку г. з п. органі; на В. У. не 
вжив., тут —річі, домові річі, меблі, майно. Везли 
на возах домашний спряток, Фр. 3. Б. 148, — на 
В. У. скажуть: домашні річі. див. статок. 

Спублічити — зганьбити, осоромити. Дин. пу¬ 
бліка. 

Спудити г. п. ; на В. У. — налякати. Див. 
пудити. 

Средство м.у треба — засіб, лік. 
Срібло, срібла — стара укр. вимова, нова 

срібло; давне срєкро. 
Ссати, ссу, ссеш; з давнього гьслтн. 
Ссяти див. сияти. 
Став, з ставу, на ставу; в Г. з ставу. 
Ставати, стаю частіше; рідше — ставатися. 

Гомін юрби ставався (ліпше — ставав) голосні¬ 
шим, Фр. 3. Б. 99. Вставати рано, а не ставати 
рано. 

Ставити, ставлю, ставиш, ставлять, ставлячи, 
ставлений; в Г.: ставляти, ставляю, — цих форм 
не знають на В. У. — Ставити на чім (а не на 
іцо): Став на лавці; став, перед, під чим (а не 
перед, під що): Став під лавкою, став перед ха¬ 
тою (а не — під лавку, перед хату); тільки коли 
хочемо підкреслити, куди ставити, то часом вжи¬ 
ваємо прич. відмінка: Став на стіл, а не на лавку; 
див. на. — Ставити вимоги до кого — з нм. 
Рогсіегшщеп зіеііеп, ліпше — вимагати. — Ста¬ 

вити ціль — п. 8іа\уіас сеіе з нм., ліпше — ста¬ 
вити за ціль. 

Ставропіль, з -поля, ставропільський. 
Стадо, з давнього стадо, часто вживається 

в Г., але на В. У. рідке, т;ут — табун, череда, 
отара. 

Стаєнка г. з п. 8Іа]епка, на В. У. — станька. 
Стайня див. станя. 
Сталевий, а не етальовяй або стальний лг. 

Сталбвий меч, Щур- Рол. 31. Сталеві сорочки, 
Кул. 38. 

Сталь, сталі ж. р., стйллю. 
Стан, стану, на стану. Муж стану, див. муж. 

Замах стану див. замах. Секретар стану див. се¬ 
кретар. В Г. стан, стану. — Не був в стані — це 
з п. піе Ьуі \\г йіапіе, л/. „не вт> состояніи“, а ці 
з нм. \уаг пісМ іт Зіапсіе, простіше — не міг 
того вчинити, зробити, не сила, пе під силу, не 
спроможний. 

Становисько г. з п. 8іапо\уізко, на В. У. — 
станбвище. Займав високе станбвище. 

Становйти, становлю, станбвиш, становлять. 
Див. складати. 

Станути, ст4ну, станув, станула, станули —* 
дуже часті в Г. вирази, з давнього станлти, 
п. зіагщб. На В. У. стати, стану, став, стала, 
стали. Станути до бою, Бирч. II. 98, — на В. У.: 
стати до бою. Військо стануло кругом старшини, 
Мак. Яр. 90, — на В. У.: стало. — Вже вдавнину 
були ці дві формі: стати і рідше — станлти. 

Станція з лат. еіапііа (давне зіаііо), італ. 
зіапяа; в Г. ст&ція з п. 8іас]а, лат. зіаііо, Див. 
стація. 

Станя, стані ж. р., р. мн. стань (а не стаєнь 
чи стайнів). Я коморьі, станл, книга Луцька 
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1570 р. Пііїшов Петро у стапго, Кул. 233. Запахом 
стані, Коц. 60. В Г. ставня, р. мн. стаєнь, з п. 
вЩпіа. 

Старатися про кого-іцо, па що або чого: Все 
старався про синів. Вік цілий старався па хату. 
На зіму кожуха треба старатися, Ном. № 1201. 

Старець, старця — це жебрак; в Г. часто 
старець визначає й стару поважну людину. Не 
зарікайся бути в старцях, Ном. № 4648, Старця 
нагодуєш, а торби його ні, Ном. № 4655. 

Старйй, -ра, -рб, а не старий м. Вищий сту¬ 
пінь: старший (становищем) і старіший (віком). — 
Старе те, що колись було новим, та від часу по¬ 
псувалося: Стара одежа. Дйвиє те, чому багато 
часу пройшло: Давня Україна, Я придбав собі 
новісіньку давню книжку. Протилежні слова: ста¬ 
рий — новий, давній — теперішній. Не плутати 
слів старий і давній! 

Старйцький, а не Старицький. 
Старість, старости, старістю. 
Стародавній, -ня, -не; в Г. стародавній, як 

і п. зіагосіалупу. По стародавньому, Кул. 272. 
Старожйтній, -ня, -не; в Г. старожитній з п. 

зіагогуіпу. 
Старозавітний, -на, -не і -ній, -ня, -не. 
Старокостянтйнів, з С-тйнова. 
Старомодній, -модня, -моднє. 
Старосвітній, -ня, -не; в Г. -ний, -на. 
Староста, р. мн. старостів; в Г. етарбста п. 

Старбство, р. мн. старбств. 
Старуха г. п. м.\ на В. У. — баба, стара, 

стара жінка. 
Старушок з п. 8іаги82ек; треба — дід, старйй. 
Старший, вищий ст. від старйй: Я старший 

за тебе, Гр. 52. В Г. дуже часто вживають слбва 

старити і без порівняння, зам. старий (пор. ще: 
довший, більший): Він вже старший чоловік. — 
Старший роком, а не на рік м, або о рік п. 

Старшина — оден чоловік; старшина — де- 
кільки. Сільський старшина.. Зібралася вся стар¬ 
шина. 

Стати, стану чим, частіше — за кого: Він 
став послом, Мак. Рев. 47. Став за писаря ІЬ. 46. 
Він мені за дитину рідну став, М. Вовч. II. 22. 
Став він мені за батька, Сл. Гр. IV. 194. Стати 
на чім (а не на що): Стати на землі; стати пе¬ 
ред, під чим (а не перед, під що): Стати під, 
перед хатою; див. на, ставити. — Стати, а не 
статися: Хорони мене, Боже, щоб я коли будь 
мав статися (треба — стати) тягарем для інших, 
Фр. 3. Б. 51. 

Статнйй, -на, -нб і статній, -ня, -не. 
Статок, статку г. з п. зіаіек; па В. У. не 

вжив., тут — домашні річі, майно. Див. спряток. 
Виносили із хат свої статки, Чайк. За с. 12, — 
на В. У.: річі. 

Стаття, р. мн. статтів (арх. статей). Стаття 
з історії, а не по історії м. Див. книжка. 

Статут, мн. статут, а не статута п. 
Стать, статі часто вжив, в Г. і зам. постать: 

Плечиста стать похилилася, Мак. Яр, 23. Висока, 
струнка постать, Гр. 128. 

Стація г. з п. 8Іас)а, лат. зіаііо, на В. У, — 
стбнція, з лат. зіапііа, італ. зіапга. В Г. (часом 
і нгкВ. У.) станція, з п. зіапда — це кімната 
з утриманням, пансібн. 

Стебло, стеблй, мн. стебла, стебел. 
Стегно, мн. стбгна, стегбн. Тимч. 102, 
Стежити, -жу, -жиш, -жать (а не стежуть мц.) 

за чим: Стежили за кожним моїм рухом, Коц. 34, 
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В Г. стежити що: Совіти стежать події в Німеч¬ 
чині „Діло“ № 10047. 

Стелйти, стелю, стелиш, стелять, постелений. 
Стемпель, стемплбвий див. штемпель. 
Степ, степу м. р., а не ж. р. м.; в степу. Ви¬ 

їхали на чистий степ, Мак. Яр. 89. Гуком, стуком 
степ озвався, Щур. Сл. о п. Іг. 17. 38. Йдеш сте¬ 
пом, Кул. 195. 

Степан, Степана; а. Стефан, ОтєфЛнт*, з гр. 
Згєсрагос,. Іпат. літоп. 513: (ітєпант*. В Г. Стбфан 
п., Стефанй. Див. ПІтефан. 

Степень див. ступінь. 
Стерво, стбрва с. р., а не стерва ж. р. м.; 

давне стерко, сткркс. 
Стерегтй, стережу, -жбш, -жуть, стеріг, сте¬ 

регла, -гло, -глй, прик. сп. стережй, стережіть, 
стерігши, стережений (а стережений — це при¬ 
кметник).— Стерегти кого-чого: стерегти окопів, 
Мак. Яр. 199. Моста будуть стерегти іЬ. 216. Зах.- 
укр. а. стеречй, стерегчй. 

Стерегтйся кого-чого або від кого-чого. Зах.- 
укр. а. стерегчйся, стеречйся. Треба стерегтись 
їх, Кул. 111. 

Стержень, стбржня. 
Стерня, -ні ж., р.; у мн. ліпше не вживати. 

Густа стерня, Леп. З гл, 122. 
Стероризувати, а не стероризувати м. нм. 
Стерпіти, стерплю, стерпиш, стерплять. 
Стерти, зотру, зотрбш, зотруть; в Г. зітру, 

зітрбш; стирати. 
Стєфйн див. Степан. 
Стйгнути і стйгти. 
Стид, стиду, давне стьід'ь. В Г. встид з и 

\М8Іусі. Забула стид, Кул. 173. 
Стидатися, -даюся, стидйтися, -джуся, -дйшся, 

Стидитися, -даюся, стидйтися, -джуся, -дйшся, 
давне стьід-ктнсж. Ст. кого-чого: Людей стидався. 
В І . ЗСТИДбТНСЯ З п. Мт8Їу(Іас 8І(^. 

Стидлйвий, давне гтьідклишй. В Г. встидлй- 
ВИЙ З П. ЛУ8Їу(ІІІ\Уу. 

Стидлйвість, стидлйвости ж. р., стидлйвістю. 
В І . бСТИДЛИВІСТЬ З П. МГ8Іус11ІМг08С. 

Стйдно; в Г. бстидно п. 
Стипендійт, а не стипендіянт. 
Стйрта ж. р., лит. 8ііг1а, п. 8іугі і 8Їугіа; на 

В. У. тільки сяйрта. А там снопи, а там скирти 
ІПевч. ґ 

Стирчати, -чу, -чйш Гр. 182, -чать, а не стор- 
чати. Див. стреміти. 

Стиск г. з п, Зсізк; на В. У. — нбтовп, тіс- 
нбта, нйтиск. 

Стйснути, стис (а не — стиснув). 
Стиха, тйхо. Почала стиха співати, Гр. 111. 
Стіг, стбгу, в етбзі. 
Стіжок, стіжка, а не стожок. 
Стій, як стій (відразу, зараз) — частий в Г. 

вираз: Я до Львова як стій все пйшу, Фр. З в. 
142. Вираз цей на В. У. не знаний. 

Стійло^ мн. стійла, стібл. 
Стійний г.; на В. У. — цінний, правдивий, 

вартий.. Ґ 7 
Стіл, стола, прошу до стблу, на столі; ми. 

стів, сків. 
Стілвць Коц. 59, стільця, а не столець. 
Стільки, ^ відмінюється: стількбх, стількбм, 

стількома; стільки і стілько, в Г. частіше — стіль¬ 
ці давне толкко. Слово це відмінюється, а в Г. 
не відмінюють: Сиділа на стільки (на В. У.: на 
стількбх) багнетах „Укр. Гол.“ № 194, Між стільки 
(наВ. У.: між стількома) розбишаками, Бирч. І. 55. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 25 
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Стісняти а. г. м.9 треба — бути на перешкбді, 
на заваді, заважати, перешкоджати. 

Сто, не було ста учнів, подарував ста учням, 
пішов з стома (або — з сто) учнями, прибуло ба¬ 
гато сот учнів. Давне стьто, сТьта. 

Стовбур, -ра, мн. -рі. 
Стогін, стбгону м. р. 
Стогнати, стогну, стбгнеш, стбгнуть, стбгнучи; 

а не стонати м. 
Стодола зах.-укр. з п. зіосіоіа, а це з ст. г.-нм. 

зіагїаі; на В. У. не вжив., тут — кліуня. 
Столітній, -ня, -не; в -тей, -на, -не; давні: 

січтоліткнїй і стітоліткикій. 
Столяр, стбляра, мн. столярі; в Г. столяр. 
Стон, стбну м. г., треба — стбгін. 
Стопінь г. див. ступінь. 
Сторін, народне зам історія: Все село знало 

цю сторію, Гр. 73. 7. 
Сторожйти, сторожу, сторбжиш, сторбжать 

(а не сторожуть); прик. сп. сторожи. Ст. кого-чого: 
Сторожить дитини, Леп. З гл. 13. Див. стерегти. 

Стороні, -нй, мн. стброни, сторін (а не сто- 
рон а.) Коц. 48. 21. Тимч. 105. 

Сторонйти, сторонитися від кого, часте в Г., 
але на В. У. рідке, — тут: сторонитися (а не сто- 
ронити), цурітися, ухилятися. 

Сторонній, -ня, *Н6 Коц. 13; в Г. сторонній. 
Давне сторонкнїй і стороиьиьій. 

Сторч, сторчака, з нм. £Є8Ійг2і, 8ідіг2. В Г. 
стор^, стбрг^ом з п% еіогс, зіогсет. 

Стос, стбсу, рідше — стіс, стосу, З НМ. ЗІ088. 
Стосуватися до кого-чого: Це не до мене сто¬ 

сується ; Полтав. акти 1667 р. ст. 111: Стосую¬ 
чись з дєк'ьрєтолл пєркил*; в Г. стосувати, на 
В. У. тільки стосуватися; з нм. еіоезеп. 
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, Стояти, стою, стбїш м.у треба — варт, бути 
вартим. 

Стояти, стою (в Г. стою), стоїш, стоять, сто¬ 
ячи (а не стоючи), прик. сп. стій, стійте. — Сто¬ 
яти (обетбювати) за кого-що; Він все стоїть за 
сестру; Сам за це стоїть, Гр. 80; Стояти за прав- 
ду, Гр. 137. В Г. стояти за ким-чим: Він стоїть 
за відновленням (на В. У. — за відновлення) ко¬ 
ролівства „Діло“ № 10025. — Не вживати виразу: 
В книжг^і стоїть, треба: в книжці написано, єсть, 
надруковано. — Стояти в стосунку — з п. зіас 
^ еіозппки, а це дослівний переклад нм. Іт Уег- 
па1ті88 8іеЬеп; треба: бути, зоставати з ким в сто¬ 
сунку чи в стосунках. 

Стрйжник, в Г. стражник. 
Страйк, страйку, з англ. вігі ке (вимова: страйк), 

через нм.. Ьііеік п, зігаук і 8Ігедк? страйкувати, 
з нм, 8ігеікеп п. 8Іта]ко\уас, — це звичайні в г! 
вирази, або: пгграйк, штрайкувати. На В. У. — 
забастбвка, бастувіти, з іт. Ьазіа, Ьазіаге. 

Страснйй (з страстний) четвер, а не страш¬ 
ний, народне. 

Стрйсть ж. р. а. мч) треба — пристрасть, по¬ 
жадливість. 

Стріх м. р,, зо страху, страхбм; мц. страхала р. 
Страхатися кого-чого: Стр. біди. 
Страшнйй, -на, -нб, а не стрішний м.; страш¬ 

ніший. Страсні (з страстна) субота, а не страшна, 
. ті • . ТИ без потреби страшно зам. 

дуже. Він дуже багатий (а не — страшно бага¬ 
тий). Але: Звір страшно ревів. 

Стрелити, стрельнути, стреляти і (частіше в лі¬ 
тературі) стрілити, стргляти. Вдавнину було стрі¬ 
лити і стрелити, але тому, що давній правопис 
вимагав по р писати і, звичайно писали стрі- 
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лити навіть ті, що вимовляли стреляти. Див. за¬ 
стрелити. 

Стреміти, стремлю, -мит, -млять — значить 
тільки: виступати, стирчати: Була на ньому біла 
свита, набакір шапочка стреміла, Котляр. „Ене- 
їда“. В тих стінах стреміла не одна стріла, Бирч. 
І. 172. Часто вживають, особливо в Г., стреміти 
зам. намагатися, змагатися, прагнути, прбгти; це 
давне стомити, що тепер вжив, лише в м. мові. 
Римляни стремлять (треба: прагнуть, намагаються) 
до знищення Картаґіни, Корд. 33. Див. прагнути. 

Стрибати, стриббю. 
Стригти, стрижу (а не стригу м.), стрижбш, 

стрижуть (а не стригуть м.), стрижй (а не стриги 
м.), стрижений. Зах.-укр. стрйчи а. 

Стрйжень, стрижня. 
Стрий, стрйя м. р. п. вігуі, давне стркій, — 

в Г. це брат по батькові; науВ. У. це слово не 
вжив.,, тут тільки дядько, з давнього дидкко. — 
Стриечний брат, стрибчна сестра, з п. вігу^есипу, 
давне стркіичичк, — так в Г. звуть дітей братів, 
на В. У. — брат чи сестра у перших, двоюрідний 
брат, двоюрідна сестра. Див. вуй. 

Стрййна, п. зігу^па, з давнього стркіиіш» — 
в Г. це жінка батькового брата; на В. У. це слово 
не вжив., тут тільки дядина. Див. вуйна. 

Стрібувйти, стрібую г.; на В. У. — спрббувати, 
попрббувати. 

Стрій, стрбю, п. 8Ігб^ з давнього строй (в зна¬ 
чінні одежа дуже рідке); на В. У. зовсім не вжив., 
тут — одбжа, плбття, убрбння. 

Стрійний г. з п. еігодпу; на В. У. — гарно 
вбрбний, прибраний (такого значіння давне строй- 
нкін не мало). 

Стрілити, стрілю, стрілять, стрілив, стрілила, 

стрілили, з давнього струдити, стрелю, — по¬ 
стійне в Г., на В. У. частіше стрельнути або вй- 
стрілити. Стр. в кого, на кого, в Г. до кого: Стрі¬ 
лив до него (на В. У.: в него, на него) і убив на 
місці „Укр. Гол.“ № 7. 

Стріти, стріну, -неш, і стрінути, стрівбти, стрі- 
тити; прик. сп. стрінь; стрінутий і стрінений. — 
Стріваємо обидві формі, Тимч. 24. 

Стріха ж. р. з давнього стріла, пор. Псле- 
т*Ьшд кракк'кке подт* стріли Пов. вр. літ під 
6454 р., — це дах, кінець даху; тепер на В. У. 
стріха —- кінці даху: Із стріх вода капле, Метл. 
ЗОЇ. В Г. стріха — солом'яний дах, а стрих з п. 
зігусЬ — горб, піддбшша, моск. чердбкт>. 

Стріча, стрічбти, стрічбю, стрічений; естріча, 
естрічний, естрічбти з м. Давне стріча, стрічати. 

Стрічка, стрічечка, мн. стрічкй, стрічбк; зах.- Їкр. бйнда, п. Ьіпйа з нм. Віпсіе. Див. стьбнжка. 
[івчинці мріялися такі довгі стрічки, Гр. 176. 

Строгий а. мтреба — сувбрий, гбстрий; 
давне срагкій, п. 8гО£І. 

Строїти, це — будувати, готовити; в Г. з п. 
зігоіб слово строїти, строїтися визначав те, що 
на В. У. — црибірбтися, виряжбтися, вбрбтися, 
чепурйтися; такого значіння давне строити не 
мало. — Строїти — отруїти. — Див. пристроїти. 
Парубки ще до опівночи поприбераються, як ли¬ 
царі, Федьк. II. 4. 

СтрОФЙ, з гр. отродр^; в Г. стрбфа п. 
Стругбти, стружу, стружеш, стружуть (а не 

стружать), стружучи, стружений; в Г. стружу. 
Струсити м., треба — налякбтися, злякатися. 
Струсь, струся г. з п. вітиб; давне страйк 

з ст. г.-нм. бігиг (а це з лат. зігиШіо). На В. У. 
страус з м. страусв, а це з ново-г.-нм. Йігаивв. 
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Страусове піро, в Г. струсеве піро, п. ріого 
8ІП18ІЄ. 

Струмувати, стручую, струтйти, стручу а. г., 
п. зіщсаб; на В. У. не вжив., тут — пх&ти, скидати. 

Струшувати, струшую (а не етрусюю), стру¬ 
шуєш, струшують (а не струсюють), струшений 
(а не струшаний). 

Струй, струї ж. р., мн. струї, струй, давнє 
столи, вже не вжив, на В. У., тепер — хвйля; 
в Г. ще вжив, як струя. 

Студений, давнє стадєньїй, вільно вжив, в укр. 
пам’ятках з XI в.; тепер на В. У. мало вживане, 
тут звичайно кажуть холбдний. В Г. слово студб- 
пий вжив, постійно: студена вода, ст. роса," ст. 
вітер, ст. потік; Я змерз, мені студбно (на В. У.: 
мені холодно). Див. зимній, холодний. 

Студент, студбнта, з лат. 8Іш1еп(і)8 — це слу¬ 
хач наук тільки в вищій школі; в Г. студентами 
звуть також, як і в п. мові, і учнів шкіл серед¬ 
ніх. Див. академик. 

СтУдень, студня — місяць декабр; давнє 
стВдєнь — холод. 

Студінь, студіні ж. р. з стЄдєнк ж. р., стужа. 
СтУдіюм, мя. вищі студії, а не студія п. 
Студня, студні ж. р., з давнього стЬденкцк, 

п. зіийпіа, часте в зах.-укр.; на В. У. не вжив., 
тут колодязь або криниця. Див. колодязь, кер- 
ниця. 

Стул, з стула м. р., а не стуло; з д.-г.-нм. 
8ІД10І. 

Стулйти, стулю, стулиш, стулять (а не сту- 
лють), стулячи, стулений (а не стуляний). 

Ступйти, ступйти, ступлю, ступиш, ступлять; 
в Г. ступлю. 

Ступінь м. р. (а не ж. р.), відміна: етупіня, 

ступінбм, мн. ступінї, ступінів, з давнього сте- 
пень і стлпєнк, що були ж. або м. роду. Низький 
ступінь освіти. Се остатній ступінь, Фр. Ів. Виш. 
38. 39. Кожен ступінь, Свідн. 31. Другий ступінь, 
Бирч. II. 77. Остатний стУпєн Книга Володимир- 
ська 1577 р. Ступіні порівняння: вищий і найви¬ 
щий. Спека на або в 40 ступінів або градусів 
(в Г.: горяч виносить 40 степенів „Укр. Гол.“ 
№ 203). — На кожнім ступіні, — це ліпше, як на 
кожнім кроці п. — Ступіні на сходах. — Рідко: сту¬ 
пінь, ступеня м. р.; часом: ступінь, ступня — це 
про ходу. — В Г. частіше арх. стбпень ж. або 
м. р., рідше ступень, або стбпень з п. зіоріеп. 
Див. крок. 

Ступневий, а не ступньовий. 
Стусень, стусня, стуснем. 
Стьонжка, стьбжки, з п. теЦгка, — звичайні 

на В. У.; але частіше — стрічка. В Г. стяжка 
(з давнього стагь) або стбнжка п. 

Суботній, -ня і субітній; в Г. -ний. Вдавнину 
було частіше слкоткнкій, рідше сзкстьнїн; пор. 
п. воЬоіпу і воЬоіпі. 

СУвати^ суватися; рідше — сувати, -ся м. 
Суворий, а не суровий а. м. Суворий мулла, 

Коц. 11. 
Суд, суду, в суді. 
СуДДй, судді, суддею, мн. судді, суддів, 

з давн. слднл. В Г. судія а. 
Судйти, суджу, судиш, судять, судячи, су¬ 

джений; в Г. суджу. 
Судній, -ня, -не і судний, -на; давне с&дкнмй. 

Судня рада, Кул. 195. Суднього дня, Кул. 6в. 
Мт. 1236. _ 

Судно, судна, мн. судна, судбн. На морі мав 
чотириста судсп. Щур. Рол. 47. 
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Судовйй, -ва, -вб, а не судбвий. 
Судорга, судорги ж. р., мн. судорги, судорог; 

а не судорог м. р. 
Судьба а.; звичайно кажемо — дбля. 
Субцький канал, з нм. 8иег, англ. 8иег; в Г. 

суеський. Субц, в Г. Суес п. 
Суєтйтися, суєчусь м.; треба: метушитися, 

колотйтися, клопотатися. 
Суєтнй ле., з давн. скіетиіє; треба — метушня, 

біганина. 
Сукнб, сукн&, мн. сукна, сукбн. 
Сукня, мн. сукні, суконь. 
Сулемі ж. р., рідше сулйма, з гр. аоьЯіуад\ 

в Г. сублімйт, п. зиЬІішаі з лат. єиЬІітаішп. 
Сум не плутати з нудьга; сум буває від ду¬ 

шевного болю, а нудьга — від нічого робити: 
Почули ми про смерть, — і сум огорнув нас усіх. 
Нудьга напала, бо нічого читати. Див. журба. 

Суматоха м,; треба — метушня, гармйдер, 
біганина. 

Сумерк, сумерку, мн. сумерки, сумерків м.; 
звичайно: смеркання, сутінки; сумерками м 
треба — смеркбм. 

Сумний, -ні, -нб, давнє сНмкнкій, див. смутний. 
Він сумний, Гр. 154. Сумний псалом. Леп. 
З гл. 74. 

Сумнів про кого-що, в Г. о кім-чім. 
Сумніватися, -віюсь м.} ліпше — мати сумнів 

або сумнйтися, сумнюся з сгьл\ьнФ.тнса. 
Сумрачний а. м.\ треба — хмурий, похмурий. 
Сумувіти, сум^ю за ким-чим: Сумував за 

ними, Свідн. 46. Не сумувати мені за ним, Фр. 
3. Б. 141. 

Сумцов, Сумцбва, а не Сумцов. 
Суниці, сунйць. 

Суп, суну м. р. з фр. 1а єоире; в Г. зупа 
ж. р. з п. гира (а це з іт. гирра). 

Суперечка за кого-що: Суперечка за землю, 
Гр. 81. 

Суперник, З СЛПрКННК'Ь, частіше — супротйв- 
ник, слпротивьннкь. 

Супроти, супротив, сл протніть, це — напро- 
тив: Дядькова хата супроти нашої. Виходили су¬ 
против ворогів рідного краю, Кул. 11. — Див. 
рівняти. В Г. часто вживають з п. супроти зам. 
через те, тому, того: Супроти великого напливу 
кандидатів, гімназія буде принимати ще зголо- 
шення „Діло" 9901. 

„ Сус Христос Гр. 68, народне, зам. Ісус, 
з ІисНс ь. 

Сусанна, споконвічне Сесійна, гр. 2оуоагга; 
в Г. Зузанна з п. йигаппа. Див. с. 

Сусід, сусіда, мн. сусіди, сусідів, сусід, су- 
сїдьми; а також — сусіда, сусіди спільн. роду; 
давн. с-кгЬд'ь і с&гкд'ь» с'ьгкдл, слскда. Полтав. 
акти 1667 р. ст. 118: Пллажка сИскда. У Гр.: Су¬ 
сіда йому 188, Підпалив у сусіди клуню 25, Про¬ 
бив сусіді голову 241. 

Сусідній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. Сусіднє 
місце, Фр. 3. Б. 124. Сусіднього Коц. 20, сусідньої 
Коц. 57. 

Сусідський, сусідство (вимова: сусідзький, 
сусідзтво). 

Суспендований лат. п. г.; на В. У. не вжив., 
тут — звільнений, заборонений урядувати. 

Суспенза лат. п. г.; на В. У. не вжив., тут — 
заборбна урядування, звільнення. 

Сутолока м., треба — гармйдер, безлбддя, бі- 
ганйна. 

Сутужно тепер на гроші, Гр. 134. 13. 
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Суть див. 6. 
СуФІт, суфїту, з італ., а не суфіт п. 
Сухйр, -ря, мн. -рі. 
Сухоти, сухбт, 
Сучіва, рум. Зиееауа; давне (£*чава і Оочава. 
Сушениці, сушбниць. 
Сушити, сушу, сушиш, сушать, сушачи, су¬ 

шений; в Г. сушу. 
Суята г.; на В. У. — суєта, давне сЬівта. 
Суятйтися г. див. суетйтися. 
Схема ж. р., гр. охУііа; п. есЬешаі; схема¬ 

тизм. Див. шема. 
Схід, схбду, з давнього в'ксуод'к; в род. 

відм. часто не змінюється: Повій, вітре, до схід 
сонця, Рудансьний. До схід сонця опинився на 
волі, Кул. 401., В Г. часто всхід зам. схід, це з п. 
дубспбсі. Пор. захід. 

Східень, схїдня. 
Східнйй, -на і -ній; в Г. -ний; давне ігкс- 

Х’СДкНЬІН. 

Східці, східців Гр. 97. 
Охнути див. сохнути. 
Сходи, схбдів Коц. 9. 
Сходити, схбджу, схбдиш, схбдять; в Г. схо¬ 

дити, сходила. 
Схожий чим, а не по чому м.: Мовою схожий 

на татарина (а не — по мові м.). 
Схолйти, схоплю, схбпиш, схбпить, схбплять, 

схопив,, схопили, схбплений (а не схопляний); 
в Г. схбпити, схбплю, схбпив, схбпили. 

Схотіти, схбчу (а не схотю), схбчеш, схотять 
і схбчуть (а не схотють). До-схбчу, 

Схуднути, схуднувши; мин. час схуд. 
Сципіон, Сципібна; в Г. Сцйпіо з п. лат. 
Сього, по приіменниках сьбго. Див. цього. 

Сьогобічний, -на, рідше — -ній, -ня. 
Сьогодня або сьогбдні — загальновживані 

форми: Сьогодня стратили Фр. 3. Б. 143, Сьо¬ 
годня бій Щур. Рол. 25, Сьогодня свято в нас 
Черк. І. 73, Сьогодні спочинем ІПевч. 4, Сьогодні 
хочу пограти конем по полю Кул. 236; у Гр. 47 
поруч: сьогодні і сьогодня. Вдавнину був називн. 
відм. сей дкнь (або: дкикск, дкнеск), родовий 
відм. (вживається як прислівник): сєго дьнє або 
сег* дкни, звід сі повстали наші: сегодне мц. а. 
і сегодпі, сьогодні. Але тому, що від дкнк, день 
повстала нова форма род. відмінку — дня, пов¬ 
стало й загальновживане наше сьогодня. Вже 
в Житом. 6в. 1571 р. знаходимо Мт. зач. 111: 
сєгодна. — В Г. часто вживають сьогодня, се- 
годня зам. тепер, — це з п. сігізіаф 

Сьогодняшній, -ня, -не, від сьогодня; рідше — 
сьогоднішній, від сьогодні. Ліпше вжив, ниніш¬ 
ній день, а не сьогодняшній день. Сьогодняш¬ 
ній вечір, Кул. 33. Сьогоднішній день, Мак. 
Яр. 155. 

Сьогорічній, -ня, -не (вимова: сьогбрішній); 
в Г. сегбрічний. 

Сьогочасний Свідн. 17. 
Сьої г. мц. зам. сбї див. сей. 
Сьомий, сьбма, сьбме, сьбмого, з давнього 

сбдлшн, пізніще сєллкій, — тут е перейшло на о 
як в сього. В Г. арх. форми: сбмий, сбма, сбме, 
сбмого. 

Сьомилітній, -ня, -не; в Г. -нмй, -на. 
Сюдй, давне с*да, с^дть, сюда, сюди, часом 

скорочується в сюд\ оодй частіше, арх. сюда 
рідке; на В. У. звичайно цюдй\ в Г. інколи сюди: 
сюди-туди. Йди сюди, Коц. 17. Ходіть сюда, Чайк. 
Ол. 7. Прийшов сюди, Гр. 47. 
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Сюдою, цюдбю — вільно вжив, в укр. мові* 
в мові рос. не вжив. ’ 

Сюжет, сюжбту м. р. з фр. 8И)ЄІ. 
Сюрпрйз, сюрпрйзу м. р. з фр. 8ИГрГІ8Є; в Г. 

сюрприза ж, р. з п. зіигргуяа. 
Сюрчанє г., на В. У. — дзюрч&ння. 
Ся, давній заіменник са вдавнину не був 

прив язаним до дієслова, напр. в Збірн 1073 р • 
да са покоушліб 17 б, не ккі са дслпі ієго запл- 
лилт% оУ, Шзніще це ся втратило свою рухли¬ 
вість, але в зах.-укр. говорах зберегло цю давню 
ознаку й досі; в сх.-укр. збереглося лише в однім 
виразі . як ся маєте Гр. 146, — це з судової фор¬ 
мули: Оправа такії са ллаїе, що довго міцно три¬ 
малася на Вкраїні. Це ся, міцно приєднавшись 
до закінчення 3 ос. дієслова ть, разом з ним змі¬ 
нилося: -ткСА дало -ця (пишемо: годиться, вимо¬ 
вляємо годися); ця зміна -ться потягла за собою 
й зміну заїм, сей на цей; див. сей. — Мц, ся пе- 
реходить на св, сі\ Я сі, сє вмив. — В теперіш¬ 
ній час ся стало в сх.-укр. говорах лише заімен- 
никовою часточкою. 

Сягнути або сягтй, сягнув. 
Сйжень, сяжня м. р. див. сажень. 
Сян, Сяну, а не Сан м. Від Сяну Корд. 53 
Сйти^див. сияти. 
Сятйй див. святий. 

Тп«я7п„?оВНЄ т\ а не да ж БУВ собі Д*Д та баба. реба писати та й, а не тай: Пан та й годі Гр 
м. сїлучник та визначає власне те саме, що й 
злучник г, але звичайно він з’єднує слова, що 
близькі значінням. 

Табір, з табору, таббром, мн. таборі. 
Таблйця, табличка, з такаица, з лат. іаЬиІа. 

В Г. таблиця (це давній наголос), табличка або 
таббля з п. іаЬеТа, нм. ТаЬеІІе. На В. У. шкільна 
дошка, в Г. т&блиця. Од чорної шафи з книжками 
до шкільної дошки павук снував павутиння, Коц. 47. 

Тавор див. Фавор. 
Таврійський, а не Тавричеський. 
Таганріг, з Таганрогу ; таганріжський. 
Таемнйче, в Г. таємничо. 
Таз див. таця. 
Таїтися від кого: Ми не таїлись од матері, 

Стор. М. Пр. 35. 
Так (з такс) — як постійно вживають в Г.: 

Світла погасли так в сусідних кімнатах, як і на¬ 
дворі „Укр. Гол.и № 188. На В. У. постійно як — 
так: Світло потухло як в сусідніх кімнатах, так 
і надворі. Вдавнину вживалися обидві формі: 
частіше гако — такс, рідше такс — гако (лат. 
На — иі, польськ. іак — ^ак). В Г. часто вжи¬ 
вають так не відмінюючи його, — це п.: А я так 
бідна днесь, Фр. З в. 236, — на В. У. така бідна. 
Татари не видалися йому так (на В. У. — такими) 
страшними, А. Чайк. За с. 59. — Так само, а не 
также м.: Так само й я захорів. — Часом м. „такт? 
какь“ у нас передають: так — як, треба: бо, тому 
що, через те що: Тому, що згорів міст, нам до¬ 
велося робити круга. — Рос. вирази: „столь, на- 
стольком по укр, ліпше передавати нашими: гак, 
такий, така, таке, а не настільки, остільки: Праця 
така (а не настільки) цікава, що нею варто за- 
нятися. 

Такй в укр. мові вжив, вільно (в мові рос. 
переважно в виразах: все-таки, онять-таки). — 
В Г. часом тйки. 
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Такйй старий, а не так старий п. Карло та¬ 
кий старий та сивий, Щур. Рол. 17. Див. так 
Такісінький. 

Також, а не также м. і не тоже м. Я також 
шду. 

Таксувати, а не таксирувати м. нм. 
Талан, талану, давне таланта з гр. гаЯагпор. 

Рідко: талант м. а., мн. таланти. 
Талісман з фр, іаіізтап; в Г. талісман з п. 

іапгтап. 
Тіляр, -ра, мн. -ри, п. іаіаг з нм. ТЬаІег. 
Там, ікєї, в зах-укр. говорах часто вживають 

зш. туди: Я можу не доїхати там, куди пустився, 
А. Чайк. Мал. 141. Так часом було й в давнину: 
Пріндн от'кслдоу тамо Остр. 6в. 1056 р. Мт. 17*° 
але частіше вживано гада, т*д8, гидкі. На В. у] 
на питання куди вжив, тільки туди (а не: там): 
Я піду туди (а не там), куди мене просять. — 
Слово там часто вживають без потреби: Я там ви¬ 
читав в книжці; вживаючи там, треба поясняти, 
де саме: Там, у батька, нікого не було, 

Т£мки мц. зменш, від там, часте в Г., рідке 
на В. У. Був^тамки князь, Щур. Рол. 37. 

Тамошній, -ня, -не Тимч. 2.; в Г. -ний, -на, 
-не; давне тамошьнїн. 

Тамтой, тамта, тамтб, тамтбго і т. д. — від¬ 
мінюється лише останнє слово, — це часті форми 
в зах.-укр. говорах; пор. п. іапііеп, іашіа, іашіо. 
На тамтім боці, Хот. 27. На В. У. дуже рідкі. 

Тамтудй, зах.-укр., п. ІашЦсІу; на В. У. про¬ 
сто туди. ^ 

Тамувати, тама, тамування — з сер.-г.-нм 
іаш, іаштеп. 

Танець, танця, в Г. танець. 
Тйний, тйна з п. Іапі, часте в Г., на В. У. 

лише — дешевий. Зрадник лиш продасть себе 
тут тано, Щур. Рол. 58, — на В. У. - дешево, 

Тйнути, танув і тав. Віск од жару тане, Кул. 
Псал. 149. 

Танцювати, з нм. іапсеп; в Г. гуляти. Див. 
гуляти. Танцювати чого (а не що): Метелиці та 
гопака гуртом віддирають, Гр. 

Тапчан, тюрк, іарбап, часом — топчан. Тато 
сидів на тапчані, Свідн, 11. Ванькирчик бідно 
вмебльований двома тапчанами, Коц. §0. 

Таратайка, пор. півд.-тюрк. іаг^іаз; в Г. тара¬ 
дайка з п. Іагасіаіка. 

ТарйФ, тарйфу м. р., з араб, іагіі, нм. йег Та- 
гіі, фр. 1е іагії. В Г. тарйфа ж. р. з п. іагуїа, а це 
з іт. іагШа. 

Тарілка, з іт. іа^ііеге, нм. Теїіег, давне та- 
р'кдь, п. іаіегг. В Г. часом таріль м. р. Часта й 
форма талірка: Без ножа і без талірки, Барв. 387. 

Тйсьма, род. мн. тйсем. 
Татйрин, татйрина, мн. татйри і татйре, татар, 

а не татарів. Протнв'к татари Сочавська грамота 
1395 р. Гірш од татар, Кул. 183. Купка татар, Коц. 8. 

Тйтри, Татр, рідко — Татрів. 
Татуувйти, а не татугрувати м. им. 
Тйцит, а не Тацйт, лат. Тйсііиз. 
Тйця, в Г. тйца з п. Іаса; на В. У. частіше — 

таз або таза, араб, іаз, ісп. {ага, іт. іагга. 
Т&яти а. м.у звичайно — тйнути, топйтися. 

Див. танути. 
Твар, -ри:ж. р. з тварь, вжив, рідко, частіш — 

тварина, лице, світ; орудн. відм. тв&ррю Тимч. 2. 
Твердйй, а не твердий м. Міцпйй, або кріп- 

кйй сон, в Г. твердий сон з п. і\уагсіу зеп. Заснув 
міцно, кріпко, в Г. твердо п. Твердіший, в Г. 
твердший, те. і\уагсІ82у. 
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Твердити, -джу, — де звичайне^ укріпляти, 
а не з м. повторяти, нагадувати; рідко — за¬ 
певняти. 

Тверезий, а не трбзвий а. м. Тверезіший. 
Твій не вживати зам. свій, див. свій. Твого, 

твобї, твойбм;£, (твому), твоїй, твою, твоїм, твоєю, 
мн. твої, твоїх, твоїм, твоїми. В Г. твбя, твбе, 
твбго, твбму, твбїй, твбїм, твбї. 

Твогб, але по приіменнику — твбго: до твбго. 
Твбрець, твбрця — це давня укр. вимова; но¬ 

ва з м. — творбць, творця. 
Творіння або твбреяня. 
Те, теє, а не то, тое: Що було, те минуло, 

Гр. 10. В Г. часто арх. то, а не ге; п. іо, м. то. 
Театр, з тебтру (народне: теятер, теятру); 

пор. срб. театар, гр. діагдог; мн. тебтрге, а не те- 
атра п. 

Тебб, а по приіменнику тббе: Бачив тебб, 
прийшов до тббе. 

Т. е, — з м, то-есть, треба себ-то, цеб-то: 
с. т. або ц. т. 

Тбзис, тбзису м. р., мн. тбзиси, тбзисів; з гр. 
але взято через нм. <ііе Тіаезе; англ. іЬезіз. 

В Г. тбза ж. р. з п. Іега. 
Тека, тбки ж. р. з п. іека, а це з гр. ^ 

На В. У. частіше портфель м. р. з фр. 1е рогіе- 
їеиіііе. 

Тєитй, теч^ (а не теку м.)у течбш, течуть (а не 
текуть м.), течй, тік, текла, текли, з давнього 
тєшти, течи, тбкВ, тбчбши, текВтк; рідше також 
тіктй, тічу. Зах.-укр. течй. Пор. втекти, утікати. 
Текти чим, а не по чому м.: Тече вода лугом 
(а не: по лузі). 

Телеграма ж. р. з гр. (далеко) уд&ріш (лист, 
писання) через фр. 1е ібіб^гатт; п. іеіе^гаш м. р. 

Телеграфувати, а не телеграфгфувати м. им. 
Телефонувати, а пе телефонізувати .іь іии. 
Телятина; в Г. телятина п. 
Тема ж. р., а не темат п.; мн. теми. 
Темний він був на очі, Кул. 20. Темніший. 
Темносйній, -ня, -не; в Г. -ний. 
Темнощі, тбмнощів. 
Темп, тбмпу м. р. з фр. 1е іешрз. В Г. темпо 

с, р. і не відм,, з п. іетро (нм. баз Тетро з іт. 
іетро): Темпо було за повільне (на В. У.: темп 
був надто повільний) „Діло*4 № 10086. Швидким 
темпом, в швидкім темпі. 

Темперамент, мн. темпераменте. 
Темрява, а не темрява. 
Тенденційний, а не тенденціозний м. 
Теодозий г. з п. Теосіогу; на В. У. Феодосія, 

Хведбс з ©60Д0СЇЙ, 0£од6ою$. 
Теорема ж. р. з гр. д'єсодщіа через фр.; в Г. 

інколи теорем м. р. або теоремат з п. іеогетаі, 
ТвОСОФІя, теософйчнпй, з гр. &£ооофіа; в Г. 

теософія, теософічний з п. іеогюї.іа. Див. с. 
Тепер, це — в цей час, нині, пипс, а не - 

в цю ось хвилю, не негайно, не зараз: Я тепер 
вже буду вчитися, але зараз побавлюся. Див. за¬ 
раз. Давне топьрко, тепкрко, томярь; мц. тепера, 
теперка. В Г. часті вирази: до тепер, від тепер, 
на В. У.: до, від теперішнього часу. 

Теперішній, -ня, -не Тимч. 58. 62; в Г. тепе- 
рішний, тепербшний а. Сього мало по теперіш¬ 
ньому світі, Свідн. 56. 

Теперішність, -ности ж. р., в Г. теперішність. 
Теплінь, тепліні ж. р. 
Теплощі, тбплощів. 
Теревені, теревенів. 
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Терен, тербну, з фр. іеггаіпе — простір, міс¬ 
цевість, околиця, поле діяльносте; а не тб- 
рен п. 

Терен, тбрну м. р., або тбрня с. р., тер нб вий; 
в Г. тербн, терну. 

Термбметер, -метра, часом термбметер. 
Тернів, з Тбрнова — укр. назва, Та'рнів — 

польська назва. Тернівський. 
Тернопіль, з Тернбполя — укр. назва, Тар- 

нопіль — польська назва. Тернбпільський, 
Терня с. р. — шпичаки з терну або й сам 

терен. 
Тероризувати, а не тероризувати м, нм. 
Терпеливий, терпелйво, терпеливість; в Г. та¬ 

кож і терплйвий, терплйво, терплйвість. Давне 
ТрЬП'клИВ'Ь І терпеливії. 

Терпентин див. шпш'инйр. 
Терпіти, терплю, тбрпиш, тбрплять; терплячи. 

Терпіти що або чого. 
Тертй у множ, не вживається (Нема терть 

„Діло“ № 9908 — штучна форма). 
Терціян г. з п. Іекуап; на В. У. зовсім не 

вжив., тут — шкільний стброж. 
Терйти м. а., треба — губйти. 
Тесляр, -ра, мн. -ри. 
Тестамент, тестамбнту м. р., мн. тестамбнтм, 

в Г. мН. тестамбнтст п. 
Тестів, тбстева. Тбстеве товариство, Гр. 70. 
Тесть, тбстя м. р., тбстем; давне тксть. 
Тета див. тітка. 
Тетерів, з Тбтерева. 
Тетрйдь див. зошит. 
Тетйна загальне, Татяна а.; з Тлтїіна, гр. 

Тагілі}. На стежці показалась Тетяна, Коц. 46. 
Течй див. тектй. 

Ти, тебб, тобі (арх. та), тебб (арх. тя), тоббю, 
на тобі; в Г. на тббі. Див. ти, тя. 

Ти мц. зам. тобі, з давнього ти. Сли я ти 
кажу, то мусить бути правда, Фр. З в. 71. 

Тйбер, Тйбру м. р. 
Тиждень, тйжня м. р., тйжнем; мн. тйжні, 

тижнів; походить з ткінжьдкнк „той же день". 
Тижневий, тижнбва, тижнбве. 
ТИква, давне тьіквл, але частіше гарбуз, з тат. 

сЬагЬиг. 
Тим вживається і в значінні тому, того: Гні¬ 

вається земля, тим і не родить, Гр. 48. Рос. ви¬ 
раз „тімт. боліє" у нас часто перекладають: тим 
більше, треба — й поготів, й потім: Діти батька 
мало слухають, а нас і поготів, Г. Барв. 4ІЗ. 

Тимчасом, в Г. тимчасбм. 
Тимченко, а не Тймченко. 
Тин, з тйну, на тину. 
Тирйспіль, з Тирасполя, тернопільський. 
Тйснути, тиснув і тис. 
Тисяча, тйсячі ж. р., тйсячею, мн. тйсячі, 

тисяч (а не тисячів); давне тислірд, рідше— тьі- 
сацід. В Г. постійно вживають тисяч м. р., а не 
ж. р,, з п, іувЦс. Тисяч літ тому в зад „Укр. 
Гол." № 193, треба — тисячу... Два тисячі „Діло" 
9893, треба — дві тисячі. Півтора тисяча „Впе¬ 
ред" 1920 р. Лг 282, треба — півтори тисячі. 

Тисячний, а не тисячній. 
Тисячолітній, -ня, -не; в Г. тисячлітний з п. 

іузщсіеіш. 
Тйтар, -ря, з ктитор-к, хх^иод. Див. ктитор. 

У титаря в хаті, Шевч. 54. 
Тихенький, тихенько, тихесенький; в Г. ти- 

хонький, тихо'нько. Будь тихо г. п., на В. У. — 
тихо, мовчй. Потихеньку, в Г. потихо'ньку, поти- 
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хоньки. Тйхий, тйхший Гр. 240, часом тихіщий 
Тимч. 26. 

Тйхін, Тйхона, або а. Тйхоп, Тйхона. 
Тйша, а не тиша і не тишина м. 
Тік, з тбку, на току або на тбці. 
Тікати, тікаю, з давн. чекати; тікати від 

кого-чого: Почала від його тікати Гр. 156. 
Тільки нова форма, або тілько давня форма; 

давне толикс, толькс, в XVI—XVII в. по укр. 
пам. постійно тилко. В Г. часто вжив, тільки зам. 
стільки, зо уієі : Тілько шелестівок пристає, кілько 
їх може стояти, См.-Стоцьк. Грам. 9, на В. У. — 
стілько — скілько. Мц. ТІЛКІІ, тіки. 

Тінь, тіні ж, р., тінню, мн. тіні, тіней. Густа 
тінь. 

Тіснйна, в Г. тіснина. 
Тіснота, з м. тіснота. 
Тісто, тістечко; в Г. тісточко. 
Тітка: Дядько не батько, а тітка не мати, 

Ном.; в Г. т4та, тбти, з давнього тета; тітчин, 
в Г. тбтин. Песливе - - тьбтя, в Г. цьбця з п, 
еіосіа. 

Тіточний братг. з п. сіоіесгпу Ьгаі; на В. У. — 
брат у перших, двоюрідний брат. Тітбчна сестра 
г. з п. сіоіесгпа біоеіга, на В. У. — сестра у пер¬ 
ших, двоюрідна сестра. 

"Гічок, тічка, а не точок а. 
Тішитися, це — мати з чого втіху; в Г. вжи¬ 

вають з п.: тішаться впливом, п. сіезщ від \\ф!у- 
їуєш, ліпше — мають вплив. 

Ткати, тчу, тчеш, тче, тчуть, тчи, тчучи; 
давне Т'ККДТИ, ТТіКЛ, т^кк^тк. 

Ткач, ткйцтво, ткацький. 
Тло; дотла мліпше — до останку, до 

рбшти, геть-чисто. 

Тлумачити г. н., на В, У. — виясняти, пере¬ 
кладати. 

Тлустий з п. ііиеіу, треба — маснйй, жйрпий, 
давне жнркн’кж. 

Тмуторокань, -каня м, р,, з Тмутороканем; 
рідко Тм., -кані ж. р.; давне було м. р. або ж. р. 
Також: Тьмуторокань. Корсунь був звязаний 
з Тмутороканем, Возняк. Літ. І. 184. Втік в да¬ 
леку Тьмуторокань, Бирч. І. 62. От ткмЬторо- 
кднга, Тмуторокан. камінь 1068 р. 

То а., нове те; в Г. постійно то, а не ге; 
на В. У. те. Ні се, ні то См.-Ст. 45, на В. У.: ні 
се, ні ге. Але злучник буде то: Зори — то люд¬ 
ські душі, Кул. 148. 

Тоалбта див. туалет. 
Тоаст див тост. 
Товйр, -ру, в Г. інколи тбвар п. 
Товариство, а не товарйщество м.; в Г. това¬ 

риство. 
Товариський, в Г. товариський. 
Товариш, товариша м. р., товаришем, кличн. 

в. товаришу, мн. товариші, -шів; а не тоьарищ. 
Товаришувати. НІкільнйй товариш, а не тов. по 
школі м. 

Товаровий поїзд, а не товарний м. 
Товктй, товчу, товчбш, товчуть, товчений; 

зах.-укр. товчи а. 
Товпа, тбвнитися, тбвплюся, товпишся, тов¬ 

пляться; а пе толпа, то.шйтися м. 
Товстйй, а не товстий; товстіший, часом 

товщий; товстенький. 
Товчй а. див. товктй. 
Товщ м. р. г. з п. Й1182С2;; на В. У. — жир 

(це масло, сало, смалець і т. п.). 
Товщікь, товщіні ж. р. 
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Тогдй див. тоді. 
Тогід в., на В. У. — торік (той рік). 
Тогб, по приіменнику тбго: до тбго. Див. тим. 
Тогобічний, -на, рідше -шй, -ня, а не того¬ 

бічний. 
Тоголітній, -ня, -не; в Г. -ний, -на. 
Тогорічний, -на, -не, або торішній, -ня. 
Тоді, давне тТкГДкі, чгкгда дало: тогдй, годи 

арх. форми, поширені в зах.-укр. говорах; літерат. 
форма — тоді (з і накінці, пор. зіма, Вінниця, 
Чернігів), 

Тодішній, -ня, -не — літературна форма; зах.- 
укр. тогдшпний, тодшпний. Давне Т'кГДЛШКНЇЙ. 

Тож, тбже г. м.\ на В. У. — теж. Див. також. 
Той, та, тая, те, теє (в Г. то, тое); р. в. тогб, 

тбї, тібї (в Г. тбї); д. тому, тій; пр. тогб, ту, тую; 
ор. тим, тбю, тібю (в Г. тою); місц. в тім, в тій; 
мн. ті, тйї, тих, тим, тими. — При порівнянні 
той — це дальший, минулий, цей — ближчий, 
теперішній; на тім тижні — це на будучім тижні; 
в Г. як раз навпаки: той — ближчий, тамтой— 
дальший. Напр.: Ста Болодимєр'к на сен сто¬ 
роні, а печений на шной, Пов. вр. л. 6500 р. 
Мросдав'к при (а сю стороні, а МкстисллкЧч шнВ, іЬ. 
6534 р. — Рос. вираз „одинь и тогь же“ часом 
перекладають в нас: один і той же, — це зле, 
треба: той самий. — Ставити той, та, те в голов¬ 
нім реченні, а не сей, ся, се, див. сей. — В той 
спосіб г., на В. У, — ось так. — Давня укр. мова 
мала особливу частину мови — родівник, як в нм. 
бег, біе, баз, це були тій та, то, або той, тая, 
теє; так, в Іпат. літоп. під 6619 — 1111 роком чи¬ 
таємо промову Вол. Мономаха: „Сего не помшпля- 
ете, оже на весну начнеть смердь тоть орати ло« 
шадью тою, и прийхавь половчинь ударить смерда 

стрілою и поимегь лошадь ту“ В тепер, живій 
мові родівник частий, пор.: Як реп’ях той уче¬ 
питься за латані поли, Шевч. 242. — Див. тую. 

Токар, -ря, мн. -рі; в Г. токйр. Токарський. 
Толстой, Толстбго, Толстбму — ЗМІНЮЄТЬСЯ 

як прикметник; в Г. з п,: Толстой, Толстоя — 
змінюють як іменник. Пор. Горкий. 

Том, тбму, двотомбва праця, а не дво¬ 
томна м. 

Томі г. з п. Тотазг; на В, У. Хома, з 6шл\і, 
гр. @соца$. Томина неділя г., на В. У. — Провідна 
неділя. 

Тому див. тим. Сто літ тому, а не сто літ 
тому назад м. 

Тонкйй, а не тбнкий м.; тбнший (вимова: 
тоньчий, тоньший); тонбнький. 

Тонути, тону, тбнеш і топитися, топлюся. 
Топйти, топлю, тбпиш, тбплять — КОГО-ЩО 

в воді; топ. в печі, натоплювати: Чужу хату то¬ 
пить — свої очі сліпйть. В Г. топити піч не ка¬ 
жуть, а тільки — палйти. Хата нетбплена. 

Топір, топора а. з топор'к, — це сокира з дов¬ 
гим топорищем, колій; звичайно вживається со¬ 
кира, з давнього с’ккьірд, сокира. 

Топірбць, топірця, а не топорець а. 
Топливо або паливо: Топлива нікому привезти, 

Г. Барв. 517. В Г. бпал з п. ораі. 
Тополя, ж, р., а не тополь м. р. м. Край до- 

оги гне тополю, Шевч. Сильветка з тополь, Коц. 
4. Давне то полк було ж. р. 

Топтіти, топчу, тбпчеш, гбпчуть, топчй, тбп- 
чучи, давне топтати, топчВ; зах.-укр. допт&ти, 
дбпчу, допчеш, допчуть з п. беріаб, Чи я тобі не 
казала, кучерявий хлопче, що до мене кращий 
’д тебе доріженьку тОпче, Пісня. Притопчуть ко- 
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зака, Кул. 196. Стежку топче Гр. 159. Топтали 
люде, Шевч. 5. 

Торг, з торгу; на торгу або на тбрзі. 
Торгівля або а, торговля, в Г, торговля. 
Торгуватися за кого-що, в Г. о кого-що а. то. 
Торжественний, торжествбнно — давня вимо¬ 

ва; нова з м. торжественний, торжбственно. 
Торішній, -ня, -не; в Г. -ний, -на, -не. Поди¬ 

вися на- торішню вроду, Шевч. 28. Торішнього 
хліба, Свідн. 1. Торішньої Гр. 305. 

Торкатися до кого-чого, часом кого-чого: Не 
торкайся стіни. Хто до його торкнеться, Гр. 100. 
Рос. вираз „что касается“ у нас часто передають: 
що торкається до, або: що тичеться до (со 8і^ 
іусйу), — це зле, треба: а що до. 

Тоска, давне тоскл, не вжив., звичайно — 
туга, з тлга; туга по отчйзні, рідше — за от- 
чйзною; вдаватися в тугу. 

Тост, тбсту з англ. і фр. Іоазі (вимова іозі), 
давне фр. іобіее; в Г. тбаст з то. іоазі 

Тот, давне тТкТ'к, тепер тільки той, ткіи, 
а тот вжив, лише мц. В зах.-укр. дуже поширені 
здвоєні форми: тот, тота, тоте, тоту, тоті і т. п. — 
змінюється лише друга частина як той, а перша 
то = т'ь пезмінпа; вже в Перес. Єв. 1556 р. ц.-сл. 
сїе перекладено ч*ото Мт. зач. 5; в Олександрії 
з XVIII в.: тота 51, тот# 55, тото 82, тоткі 32. 
45. 91, В Молдавських грамотах ХУ-го віку ці 
здвоєні форми звичайні. 

Тотчас а., пор.: Тотчлс# кваєднсмо взати 
Полтав. акти 1670 р. ст. 185; тепер вже не вжив., 
замінено на — зараз. 

Точний, з т кчкнкін, тбчно з т'кчкно, тбчність; 
або докладний, справний, однаковий, як раз, так 
саме. 

То що часто вживаємо замість : і т. п.: Наслу¬ 
хався пісень, казок то що. 

Тра скорочення з зах.-укр. трйба; тре — 
скорочення з треба; літерат. форма треба з дав¬ 
нього 'грека (спочатку — жертва). Треба цього, 
Гр. 8. Треба мати залізний організм, тра ратува- 
тіїсі)^ Коц. 39» 

Травень, травня з найдавнішого часу вжив, 
замість май: май рєколшн грлвьн’к Галицьке 
4етверовв. 1144 р. Остріжський Часословець 1612 
р. л. 74: <млй сйркчк трдкень. Травпем вдавнину 
часом звали й місяць аирель. В Г. (е і в мові п.) 
звичайно кажуть май. 

Традиційний, а не традицібнний м. 
Тракія див. Фракія. 
Трам, траму див. сволок. 
Трамвай, -ваю з англ. ігатуау; в Г. трам- 

в ай п. 

Трамвайний або трамваевий. 
Транспортувати, а не транспортгфувати м. пм. 
Трапитися, траплюся, трапишся, трапляться 

(а не трашиоться); в Г. трапитися, травлю з п. 
ігаїїс, а це з нм. ігеіїеп. ІЗ сина трапивсь гість 
Кул. 242. Трапиться потреба, Коц. 51. Трапились 
події, Гр. 25. 

, Тратити, трачу, тратиш, тратять, трачучи, 
трачений. 

, Тревати, тревіш, тревалий, треваліеть, трев- 
кий, тревкіший, так само: тревбга, тревбжитися, 
тревожлйвий, — всі колись в корні мали т. зв. 
голосний г, пор. чс. ігуаіі, п. іпуаб, іпуаіозс, 
іпуаіу, іпсапіе, іг\уо§а, іпуогііууу, ігууогпу, іпуо- 
гус; в давній мові цей г віддавали через рь або 
рт>, школи р-к (останнє тільки правопис, а не ви¬ 
мова), пор. Слова Феод. Печ. VI. 208: тртшкнид 



410 — - 411 

ЕО НМЛТ6 триванню, пор. ще тркв'клнвниіб, 
тр'кв'ьлнбниіе, тривтілнениіе. Пізніще г зник, і дав 
ріжні звуки в ріжних місцевостях: тревати, три¬ 
вати, трівати; пор. дрива, дріва, дрова, лижка, 
ложка і т. п. Ліпше зам. г писати тут ре: тре¬ 
вати. — Але часто пишуть також: тривати, три¬ 
вога і т. п. 

Трозвий див. тверезий. 
Трбйтій мц. див. третій. 
Тремтіти, тремчу (а не тремтю), тремтйш, 

тремтять (а не тремтють), тремтячи (а не трем- 
тючи), приказ. сп. тремтй. Тр. від чого; в Г.: 
Тремтів на ваш голос, А. Чайк. „Малол.“ 84. 

Трепетати, -ся, трепечу, трепечеш, трепечуть, 
трепбчучи, і трепотати, трепотіти. 

Трбтій, третя, трете; р. третього, третьої; д. 
третьому, третій; прич. третього, трбтю; ор. тре¬ 
тім, третьою; місц. трбтім, третій; мн. трбті, тре¬ 
тіх, третім, третіми. Давне Третій, третьи, трєтье, 
треткіего. Зах.-укр. скрізь тут має тверде т; тре- 
тий, трета, трете, третого, трету. Мц. трейтій 
(з треттій, пор. ойця, шіснайцять). Третгічний. 

Три, р. трох, д. тром, ор. трома, а не м. троїх, 
троїм, троемя. Звук р в літер, укр. мові вже 
стверд, тому нема підстави писати: трьох, трьом, 
трьома, — це мц. форми; в Г. арх. трех, трем, 
трема. Книга Луцька 1568 р.: трох'ь. Полтав. 
акти 1665—1667 р. тро^к ст. 32. 8о. 98, Ключ 
Розум. 1665 р.: 'і'рсуті л. 14 6.53. Христос пасхон 
1630 р.: троїм'. — Три вимагав по собі в м. роді 
іменника на •и: три волм, три столи (а не три 
вола, стола м.), а в ж. і с. роді двійні на і; три 
корові, три годині, три слові (а не три корови, 
години, слова м.). Пор. два, дві, чотири. 

Тривати див. тревати. 

ТрЙДЦЯТЬ, ТрнДбСАТк, тридцлтк, тридцятьбх, 
тридцяти, тридцятьбм, тридцятьма; в Г. народи, 
трййцять мц., трйцять мц. Тридцятилітній, -ня, 
Коц. 43. Переносити: три-дцять. 

Трикутній, -ня, -не; в Г. -ний, -на. 
Трилітній, -ня, або трохлітній, -ня. 
Тримати, тримйю, тримаєш. Триматися чого 

або за що: Тримайся купи. Тримати мову чи дер¬ 
жати річ, це герман., ліпше — мати мову, ска¬ 
зати промову. 

Тринадцять, тринадесАТк, тринадцать, р. три¬ 
надцяти, тринадцятих,- д. тринадцятьбм, трина¬ 
дцятії; ор, тринадцятьма. В Г. народнітринййцять, 
тршійцять. Переносити: три-на-дцять. 

Триніжок, триніжка Коц. 32. 
Трипілля, трипільський. 
Трйста, давнє триста, триста, р. трохсбт, 

д. тромстйм, ор. тромастйми; або частіше не змі¬ 
нюється: не було триста душ, дав триста учням, 
поїхав з триста учнями. В Г. часто тристо. 

Трйчи, давнє триичи, триіри, трончн; звуки 
V і в літер, укр, мові ствердли, тому форми 
тричі, трічі рахуються за мц.; трбйчі мц. 

Трібувйти, тріб^ю або требувйти, требою г., 
на В. У. — прббувати; давне тр'ккокати, трєво- 
кати значило потрібувати, мати потребу або при¬ 
носити в жертву. 

Трівйти див. тревати. 
Трівога див. тревати. Тревога за або про 

кого що, в Г. о кого-що а. п. 
Трівожитися див. тревати. Тревожитйся за 

або про кого-що. 
Трійця, трійці — троє людей; Трбйця, Трбйці — 

про Бога. 
Тріодь, тріоді ж. р.: Тріодь цвітна. 
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Тріскати, тріснути, трісну, тріснеш, тріснув, 
тріснула, тріснуло, тріснули; в Г. тріс, трісла, 
трісло, трісли. Давне тр'ксн^ти. 

Трішки див. трошки. 
ТріюмФ, тріюмфу, тріюмфувати, тріюмфатор, 

а не тріумф. 
Троїх, троїм м. див. три. 
Трбнути, трбну (в Г. тронути) до, треба— зай¬ 

мати, чіпати, зворушувати, діймйти. 
Тротуар, давніша вимова фр. ІгоНоіг; в Г. 

тротойр., 
ТрОФей, трофбю, з фр. 1е ігорЬее (з гр. т$0- 

паїор); в Г. трофбя ж. р. з п. ігоі'еа; мн. трофеї, 
а не трофея п. 

Трбхи, трбшки, трбшечки, потрбху; зах.-укр. 
трбха, трбшка, трішки, трішечки; давне троуа — 
це кришка; Полтав, акти 1668 р. ст. 127; тро^и, 
тут же часто тро^л 99. 127. 147. 158. В Г. часто 
вживають дещо зам. трохи, див. дещо. Трохи за 
недужала, Коц. 52. В давній п. мові було іхосЬа, 
ігоегка, 

Трубйти, трублю, трубиш, трублять, трублячії, 
трубив, -гола, -ило, или, труби; в Г. часто з и. 
трубгти (пор. г. протгв, мшута, гармидер, розхри¬ 
станий), трублю. Давне тр^кити. 

Труд, труду м. р., трудбм, мн. труди, трудів; 
в Г. труд, труда, з трудом, в труді, трудів. 

Трудний до чого: Трудний до вимови, Тимч. 
ЗО. Трудно па хліб; в Г. трудно о хліб п. 

Трудність, -ности, трудвістю, р. мн. труд¬ 
ностей. 

Труднощі, труднощів. 
Труїти, трую, труїш. 
Трунй, труни ж. р., з г.-сакс. ігиЬпе, нов. 

Тгиііе; в Г. трунва, трумна, трумно з п. ігитпа. 

На В. У. тільки труна або домовина. Див. домо¬ 
вина. Ой умру я, мій миленький, умру, зроби 
мені з клин-дерева труну, Метл. 265. Книга Во- 
лодимирська 1577 р.: Видель есми у труни трупа 
лежачого. 

Трунок, трунку, з нм. ігипк, — напій, питво; 
напйток м. 

Трусйтися, трушуся, трусишся, трусяться, 
трусячись (а не трусюся, трусються, трусючись 
мц). Тр. над ким-чим: Над кожною грудочкою 
труситься, Гр. 174. 

Трутень, трутня. 
Трутйзна зах.-укр. з п. ігисіяпа; літерат, 

уьср. — отрута, давне страва. Хоч у губу візь¬ 
міть, — може з отрутою даєте, Ном. № 11559. 

Трутити, тручу, трутиш, тручати, -чаю зах.- 
укр. з давнього тратити підтримується п. іг^сіс; 
на В. У, не вживається, тут — кидати, відпи¬ 
хати. 

Трухлий, частіше — трухлявий. 
Трюк, трюку м.< р. з фр. ігис; в Г. трік; п. 

ігик. 

Трюмб с. р. і не відм., з фр. 1е ігитеаи. 
Ту — часто вживана зах.-укр. форма, з дав¬ 

нього та: п. іа. Східно-укр. і літературне тільки 
тут. Вдавпину було тл, та — іЬі, там, і татт», 
гате — тут, на цім місті. Мц. тута, тутка. 
Див. тут. 

Туалет, -лбту м. р. з фр. іоііеііе; в Г. тоа- 
лета ж. р. з п. іоаіеіа. 

Тубілець, тубільця. 
Туга за ким-чим: Туга за втраченою силою, 

Гр. 327. 
Тудй літерат. форма; туда арх. м.; в Г. часто 

туди. Давнє тадьі, тада, тада. 
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Тудою вільно вжив, в укр. мові (в м. не 
вжив.). Часто тудою ходили, Гр. 142. 

Тужйти, тужу, тужиш, тужать (а не тужуть), 
тужачи. Туж. за ким-чим: Тужив за волею, Ма- 
ковея „Ревун" 56; рідше — по кому-чому: Ой 
чи тужить моя мила по мені, Метл. 242. Інколи 
туж. над ким-чим: Тужать над нею, Гр, 278. 

Тузін, -ну м. р. г. з п. іигіп; на В. У. дю¬ 
жина з м., фр. 1а Йоїтаіпе з сіоиге (12), з лат. 
сіиосіесіт, нм. сіав Биігегкі. 

Туй-туй, часте в Г.: Здавалося туй-туй справу 
покінчив, Леп. З ж. 26; на В. У. не вжив., тут — 
ось-ось, зараз. 

Тулйтися, -люся, тулишся, туляться (а не ту- 
лються), тулячися (а не тулючися). 

Тумйн, туману, пускати тумана, тум£н6м, мн. 
тум&ни; в Г. тумйн — також і запаморочена 
людина. 

Тупотіння, в Г. тупіт, тупоту. 
Турбуватися (з лат. іигЬаге) ким-чим або про 

кого-що: Не турбуйсь тим, Гр. 335. Про що ви 
турбуєтесь, Кул. 381. 

Турнйр, турнйру з нм. (Іаз Тигпіег, фр. 1е 
іоигпоі. В Г. тур ній з п, іигпіе^, а це з англ. іигпеу. 

Турок, турчйн, мн. турки, турків, а не турок. 
Противі* теркові* Сочавська грамота 1395 р. 

Тут див. ту. В Г. часто вживають тут (мц, 

туть) зам. сюди, цюдй: Пошукай мені Максима, 
хай тут (на В. У. — цюди) приходить швидко, 
А. Чайк. „На уходах" 150 — це п. а. 

Тутешній, *ня, -не, в Г. -ний, -на, -не; давне 
ТВТОШЬНЇЙ. В Г. також тутбйший З п. ІиЦ)82у. 
Тутешньої Гр. 207. 

' Тутка г., мн. тутка або тутки, з п. іиіка, нм. 
йиісЬеп; на В. У. гільза, з нм. Ніїїзе, 

Туфля або туфель ж. р., рідке; звичайно 
вжив, пантофля, з нм. Рапіонеі. 

Туча, з давнього тл»чл, не вжив., звичайно — 
хмара; в Г. часте туча, м. туча. Див. хмара. 

Туш, туші ж. р., з фр. 1а іоисЬе, нм. сііе 
Тизсіїе; в Г. туш м. р. з п. 

Тую вільно вжив, в укр. мові: Гр. 92. 122 
(в м. тільки ту, а не тую). Див. той. 

Тхір, тхора, тхорбм і тхорбм, кличн. в. тхіру. 
Тхорів, тхорбва, -рбве. 

Тху г.: В кождім грудей тху, Могильн. 402, — 
це п. ісЬи, треба — пбдих, віддйх, дух. 

Тьма, род. мн. тем; тьма тем. 
Тьмйвий г., на В. У. не вжив., тут — тбмний, 

хмурий. 
Тьмуторок&нь див. Тмуторокань. 
Тьху, а не тьфу. 
Тюбйнген, нм. ТйЬіп^еп, фр. ТиЬіп^ие, англ. 

ТиЬііщеп. 
Тюль м. р., з фр. 1е Іиііе. 
Тюмбнь ж. р., а не Тюмень. 
ТюрЙНГІЯ, нм. ТЬІЇГІП£ЄІ1. 
Тюрма, р. мн. тюрем, з сер.-в.-нм. іигт (мн. 

Тигте); в Г. інколи т#рма з п. іигта. 
Тютюн, тютюну з тюрк. ііШіп, іиіип. Пол- 

тав. акти 1667 р. ст. 113: т^тюн'ь, т#тюи#; п 
іуіюп. 

Тютюновий, а не тютюневий п. 
Тя, з давн. та, прич. відм. від ти, часте 

в зах.-укр.; мсц. те; в літерат. мові тебе. Див. ти. 
Хто тя хоче в пута вкути, Фр. З в. 15. 

Тягар, -ра, тягарбм, мн. -рі. 
Тягати, -гаю; тягти, тягнути, тягну, тягнеш, 

тягнй, а не тяну, тянеш, тяни, тянуть м. (в м. без 
г); в Г тягати. 
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Тяжкйй, а не тяжкий; тяжчий, в Г. тяжший. 
Див. важкий. 

Тяжко мені, тяжко, Шевченко; в Г. часто 
вживають тяженько: Застогнав тяженько, Маковей 
„Ярош.“ 185; слово тяженько на В. У. рідке. Тяж¬ 
че, в Г. тяжіле. Див. важкий. 

Тймити, тямлю, тямиш, тямлять (а не тям¬ 
лять), тямлячи (а не тямлючи); тям, тямте, бу¬ 
демо тямити (а не тямуймо); тямучий і тямущий. 
На В. У. тямити звичайно визначав — розуміти: 
Треба й жінкам щось тямити про громадські спра¬ 
ви, Гр. 140. Нічогісінько не тямить, тільки людей 
дурить, ІЬ. 116. В Г. тямити — це пам’ятати: 
Кожду хвилину тої днини я тямлю, Франко 
„З верш.и 195. Не забути бажаю я, а тямити, Бир- 
чак „Вас. Рост.“ II. 93 (на В, У. — пам’ятати). 

Тйти, тну, тнеш, тнуть, з тати, тки#, часте 
в зах.-укр., в східн. частіше — різати, рубати. 

Тятиві, тятивй, з давнього татнкд; моск. те¬ 
тива; в Г. тетйва. 

V. 

У, приім., вимагав по собі: 1) родов. в.: 
у батька, 2) причин, відм. на питання куди: 
у поле, і 3) місц. відм. на питання де: у лісі. По 
голоснім попереднього слова переходить на а: 
прийшов у ліс, прийшла в ліс. Див. мою „Нагл. 
таблиця милозвучності!“ §§ 11 і 12. 

Убййця, з Укннци, арх., мало вжив,, частіше — 
вбивця,, душогуб, убійник. 

Убірбтися, убграюся, в Г. убиратися; убра¬ 
тися, уберусь, уберешся, уберуться. Уб. в що: 
Убралися в роси, Олесь. 

Убогий, уббжчий або уббщий. 

Убрус, убруса див. обрус. 
Ув див. § 13 „Таблиці милозвучности“. Як 

ув око (ліпше: у воко) вліпив, Гр. 190. Уві сні 
іЬ. 42 (ліпше: у вісні). 

Ув&га ліпше не змінювати на ввага. Брати 
на увагу, під увагу. 

Уважати кого за кого-що: Уважала себе за 
щось вище, Коц. 49. Уважати на що: Уважаючи 
на те, Тимч. 8. 

Увертюра з фр. оиуегіиге; в Г. увертура з п. 
ітегіига. 

Увесь, ввесь, в Г. часто весь а. Див. весь. 
Увйді г. м. див. ввиді. 
Увійти, увійду. 
Увільнйтися з чого або від кого-чого. 
Увірватися, увірвусь. 
Увірувати в кого або кому. 
Увіходити, -хбджу, -диш, -хбдять, увіхбдячи. 

Ув. чого: 1 раду-тучи увійшов, а злих рук не увій¬ 
шов, Номис № 2098. Увійти, в Г. уйти. 

Уганйти, частіше — ганяти. Див. вганяти. 
Уговір, утовбру, уговбром. 
Угбден, вгбден, угідний. 

,Уг°ль, Ч'л®’ ^н. Угли. углїв, також вугол, 
вугла. В Г. угод, угла, мн. угли, по углах. 

Угостйти, угощати, угощу, угбстиш, угбстять; 
в І. угбстити, угбщати. 

Удаватися до кого по що, в Г. о що а. п. Ви- 
Раз; удатися до міста, — це п. исіаб зі§ <іо тіазіа 
треба — піти до міста. 

Удар, удару, в Г. удйр. 
Ударбмнювати г. з п. исіагетпіаб; на В. У. — 

робити дарбмним, недопускбти, перешкоджати. 
Удвох, вдвох, Гр. 108, а не вдвоїх чи вдво- 

йом м. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 27 
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Удівець, удівця, вдівець, а не удовець а. 
Уділйти ради, це з п. ц<Меііс гайу, треба — 

порадити, дати раду. 
Удовж, вдовж чого: Вдовж міста. 
Удокументований г.: Удокументовані подання 

треба вносити до дирекції, „Вперед11 1920 р. № 280; 
на В. У. — прохання з документами. 

Удоптати зах.-укр. з п. иберіас; на В. У. — 
утоптати. Див. топтати. 

Удосвіта, вдбсвіта; в Г. дбсвіта. Див. досвіта. 
У'дуд, удуда, але частіше — бдуд, бдуда; 

удбдв; давне в-ьдодт». Ах ти, удуде смердячий, 
Ном. № 3552. 

Убмний г. з п. іцетпу; на В. У. — недббрий, 
злий, неприхильний, негативний. 

Уживати див. вживати. 
Уживання, в Г. уживане. 
Ужйти, уживу, уживбш; в Г. ужию, ужиеш, 

ужие, ужиють. Див. вживати. 
Узагалі див. взагалі. 
У'збіч кого-чого: Узбіч гори. 
Узв&р, узв&ру. 
Узгірря або узгір’я. 
Узгляднйти г. в п. ц\^г§1^(1піас; на В. У. — 

брати на увбгу, уважати. 
Уздовж кого-чого: Уздовж міста. 
Уздрівати, -ваю, уздріти, уздрю, уздриш, уз¬ 

дрівши; в Пересопн. 6в. 1556 р. Мтв.: ^здр’Ьл 
3. 8. 17, 20, ^здр’квшн 3. 53, Заздрите 69 і др. 
Форми: узріти, узрю — рідкі. 

У'зол, узла, частіше — вузол, вузла, а не узел 
м.; давне УзТіЛТк. Узлик, узличок, в Г. узолок (л. 
узелокв). 

Узькйй, а не узкий м.; частіше — вузький. 
Узйти див. взяти, 

Уймйтися за ким-чим г. з п. ц]то\уас зі^ га 
кіт; на В. У. — боронити, ставати в оборбні. 

Уйтй див. увіходити. 
Указйти на щось — коли справді щось по¬ 

казують; указйти щось — порадити: Вказав до¬ 
рогу, указав на церкву. 

Укінчений теольоґ „Діло11 1922 р. № 29, укін- 
чена семинаристка ІЬ. Лг ЗО, це п. зкопсаопу; на 
В. У. — особа, що скінчила теологію чи семинар. 

Укінчйти г. з п. цкопсауб; на В. У. — скін¬ 
чити, закінчити. 

Уклякати зах.-укр., п. икі^каб; на В. У. — ста¬ 
вати на коліна. Див. клякати. 

Украдком г. з п, икгабкіет, м. украдкой; на 
В. У. — крадькома, крйдьки, пбтай. Украдком по¬ 
цілувавши, Фр. 3. Б. 170. 

Україна, український, а не Україна, україн¬ 
ський, і не Украіна, український. В мові м. ін¬ 
коли Украйна (Украйна глухо волновалась, Пуш- 
кин). — Олова Україна вживається в нас з дуже 
давнього часу; знаходимо його вже в Іпатськім 
Літопису під 1187 р.: тут оповідається про смерть 
Переяславського князя Володимира і додається: 
„и плакашася по немь вси Переяславци... о немь 
Украйна много постона". А під 1213 р. читаємо 
про Данила Галицького: „Данило йха с братомв, 
и прия Берестий, и Угровеск'ь, и Верещинв, 
и Столп'ье, Комовв, и всю Украйну.“ В народніх 
піснях слово „Україна" знаходимо дуже часто, 
напр.: „Козаче-соколю, візьми мене з собою на 
Вкраїну далеку"... „Ой коли б я зозуленька, щоб 
я крильця мала, яж би тую Україну кругом облі¬ 
тала"... „Всю Вкраїноньку сходила, пари не знай¬ 
шла" і т. п. — Слова Україна, український, коли 
стоять по голоснім звуці попереднього слова, мі- 
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няють своє початкове у на в, див. мою „Нагл. 
Таблицю милозвучносте укр. мови" § 17. — По- 
українському див. по. 

Українське, німецьке, польське кажуть в Г. 
скорочено, на питання, яка у вас лекція; це п. — 
опускається блуісаепіе; треба українська, німецька 
(опукаючи мова). 

Улйджувати, -джую, -джуєш, -джують, ула- 
джений. 

Улан, улйна, з тюрк, иіап; в Г. улан п.; ба¬ 
гато уланів. 

Улегчати, -чйю, улегчйти, -чу, улбгчиш; улбг- 
чання (вимова: улехчити або улекчити, улехчан- 
ня або улекшання). 

У.'лиця і частіше — вулиця. Йти улицею, а не по 
улиці м.; див. по. Візок котився вулицею, Коц. 
45. Багнистою вулицею йшов мужик, Коц. 45. 

У'лік, -ку, частіше — вулік; давне «улий; також 
улій, улію; мц. удень, ульня; в Г. улий. Див. зима. 

Улус, улуса, з тюрк, иіиє; в Г. улус п. 
Ультиматум, ультиматуму м. р. і відмінюється: 

поїхав з ультиматумом. В Г. ультиматум с. р. і не 
відмінюється, — це п., або ультим&т м. р. 

Улягати, улягтй, уляг г. з п. и1е.§аб: Уляг 
перевазі сили, „Укр. Гол." ЛЗ 201. Багато домів 
улягло знищенню „Діло" 1922 р. № 31; на В. У. — 
піддаватися. Не улягає сумніву „Діло" № 9889, 
це — піе и1е§а \уф;р1і\уо6сі, на В. У. — без сумніву, 
нема сумніву. Улягти ворогові, иіес піерггуіасіе- 
іолуі, на В. У. — піддйтися ворогові. 

Ум а. г. м., треба — рбзум. 
У'мань з У'маню м. р., а не ж. р. м.; п. Нитай. 
Умерлий, в Г. умерлйй. 
Умисне, навмйсне; в Г. умйсно. 
Умірати, умгрйю, умбрти, умру, умрбш; зах.- 

укр. умирати. Умерти з чого: Умер з великого 
болю, Гр. 26; в Г. ум. на що: Перікль умер па 
заразу, корд. 18. 

Уміти вжив, там, де йде мова справді про 
уміння: Я це зумію намалювати. Коли йде мова 
тільки про можливість, там вжив, можу: Чи я 
зможу (а не зумію) ці дрова перенести? — Уміти 
чого: Я вмію казок. 

Умова, рідко змінюється на вмбва. 
Умовини, умбвин; визначає те саме, що й 

слово „умбва". 
Уморйти, умбрювати справу, кару г. з п. иша- 

ггаб єргалу^, каг^; на В. У. — нйщити, припинй- 
ти, ПОКІНЧЙТИ. 

Унеможливити — новотвір на польський взір 
(пор. ипіеЬіеєасгаб, ипіеміппіас), ліпше — зробити 
неможливим. 

Унещаслйвити з п. ипіевасг^зітіаб, ліпше — 
зробити нещаслйвим. 

Уникати кого-чого, або від кого-чого: Небез¬ 
пеки унйкнув. Уникти помилок, Тимч. 7. 

Униматися м., треба — стихати, спинятися, 
утихомйрюватися. Дощ унимався, Мак. Яр. 193, — 
на В. У. — стихав. 

Універсал, універсалу; в Г. універсал им. 
Універсальний з фр. ипіуєгвєі; в Г. універ- 

збльний нм. 
Університет, а не універзитет нм. 
УнІФбрма ж. р. з лат. ипа їогша, нм. сііе Бпі- 

уогш; в Г. уніфбрм м. р. з п. ипіїогш, фр. 1е ипі- 
їогше. 

Уніят, уніятський, а не уніат, уніатський. 
Унун, унука див. онук, онука. 
Упадати на силах. 
Упивйтися чим: Упиваючись ясносбняшним 
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днем, Гр. 22. Рідко уп. чого: Упившись найдених 
горівок і всяких трунків, Дорошенко, Спом. І. 114. 

Упімнення г. з п. иротпіепіе, на В. У. — на¬ 
гадування. Письменне упімнення „Укр. Г.“ № 193, 
треба — листбвне нагадування. 

Уплив див. вплив. 
Уплітати, уплбсти, уплів, уплела, уплелй — 

рідкі слова; в Г. уплела, уплели; на В. У. часті¬ 
ше сплітати, сплбсти. Бузько уплів собі гніздо 
на В. У. — б. сплів собі кубло. 

Уповні не вживати зам. зовсім, цілком: По¬ 
кладався уповні (ліпше — цілком) на громадський 
розум, Франко „Зах. Б.“ 64, — це м. „вполнй". 

Уподібнюватися кому-чому або з ким-чим: Упо 
дібнюеся йому родом, Тимч. 8. Уподібнюючись із 
звуком, ІЬ. 25. 

Упоминати, упімну кого г. з п. иротіпас; на 
В. У. — нагадувати кому про що. 

Упоминатися, упімнутися за ким-чим або о 
кого-що г. з п. иротіпас 8І$; на В. У. — нагаду¬ 
ючи жадати, домагатися, вимагати. Див. допоми¬ 
натися. 

Уп’ять, з давн. опать, часте на Катерипослав- 
щині, але в літерат. мові не приняте, треба — 
знбву. 

Ура, чс. і п. іішта, з слов’янського нм. ЬштаЬ; 
в Г. ура, гура п. 

Ураган, урагану, з фр. оига^ап; в Г. гураґан 
з п. їшга^ап. Ураганний. 

Урадуватися зах.-укр. з ©урддовдтиса, п. ига- 
сіо^ас 8І$; в літерат. мові звичайно — радіти, зра¬ 
діти. 

Уранішній, -ня, -не, а не -ний, -на. 
Урем’я, врбм’я, врбмня, з давнього вр-кл\л, 

вєремА (спочатку визначало гарну годину), часте 

в зах.-укр. говорах, в літер, мові звичайно — час: 
Нема часу. 

У'рльоп, урльбпу г. з п. игіор (з сер.-г.-нм. 
игіоир, тепер. ІМаиЬ); на В. У. — відпустка. 

У'ровень, урівень м.у треба — рівень, рівня. 
Див. рівень. 

Урода, врбда — красота; не плутати з м. 
уродт> (негарний, потвбра). 

Уродження г. з п. игосігепіе; на В. У. — на- 
рбдження. 

Уродйни г. з п. игосігипу; на В. У. — день 
нарбдження, родини. 

Урок див. лекція, робити, учити. Слово ©урОК'К 
дуже часте в давніх укр. пам’ятках (значіння: 
умова, певна кількість, штраф, певний час і др.). 

Урочйстий див. святочний. 
Урйдник — на В. У. це старший чин нижчої 

поліції; в Г. з п. шті^сіпік — особа, що виконує 
урядову службу; на В. У. це — урядовець. 

Ус, уса, мн. уси, усів, усйма, частіше — вус, 
вуса. Взяв за вуса, а не за вус м. Силкувався 
крутити білявого вусика Гр. 75. Каже, ухопивши 
за ус Кул. 132, — на ст. 429 це виправлено в по¬ 
милках : треба за уса. Зпід усів Гр. 15. Із сивими 
усйма, Кул. 205. 

Усей, усбї, усібї, усбю, усією див. весь. 
Усілйкий див. всілякий. 
Усісти зах.-укр. п. И8ІЄ8С, в літерат. мові ча¬ 

стіше — сісти. Князь усів (= сів) на лаві, Бирчак 
II. 36. Усістися на чім, під або перед чим, а не 
на що: Усівся на лаві, а не на лаву. 

Услів’є г. м., на В. У. — умбва. 
Уснути, з давнього 8с'кпи8ти, п. изгщс, часте 

в Г., на В. У. — заснути. 
Успокоїтися а. м. г., на В. У. — засиокбїтися, 

втихомйритися; успокїйся г., на В. У. — заспокійся. 
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У'ста, уст — стара вимова, нова — уста 
давне оуста; також усна (з устна). 

Устати г. з п. изіас: Бійка устала; треба — 
перестала, припинилася. 

Установляти; в Г. устанавляти з п. изіапамчас. 
Усток: 3 устбку вітер засвистів, Франко 

„З верш. 156, — треба: зо сходу; м. с*ь востбка. 
У'ступ г. з п. и8і$р; на В. У. — уривок, стаття. 
Усхнути, усхну, усхнбш зах.-укр.; на В. У. — 

усбхнути, усбхну, усбхнеш, усбхла. Давне Ус'к^н^ти. 
Див. сохнути. 

Усьо, всьо — частий вираз в Г., — це м.; 
давне було кьсє; на В. У. — все'. Він усе їздив 
по морі, Рудч. Ск. І. 100. Див. все. 

Усьої г., на В. У. — всбї, усбї. Див. весь. 
Усюди, всюди — літерат. форма; усюда, него¬ 

ду мц. Давне вксюд-к, вкслде, вьск>д8, кьслдЬ. 
Він усюди вештається, Шевч. 29. 

Усйкий. Укр. мова знає подвійне заперечення, 
а тому в перечнім реченні треба вживати переч¬ 
ного займенника чи прислівника (що починається 
з ні): ніхто, ніщо, ніде, ніколи, також жаден і т. п. 
(не вживати в таких випадках слів без перечки 
ш, напр.: без усякого, без усякої і т. п.). Ніхто 
ніде (а не скрізь) не гомонів, Шевч. Поховали 
без жадних (а не — без усяких) перешкод. 

Утеча, втбча, частіше — втікання. 
Уїікати, утікЯю, з давніх Утикати, 8т*кклю, 

утекти, утечу, утечбш, утік, утекла, утеклй; рідше: 
Утік™, утічу; давне тешти, текУ, Утечи, УтекУ, 
Ут. від кого-чого або кого-чого, в Г. кому* Утік 
опришкам із рук, Маковей „Ревун“ 25. Див. втекти, 
текти. Зах.-укр. а. утечй, утічй. 

Утікнути, -ну, -неш г. з п. исіекп^б; на В. У. — 
утікати, утектй, утечу. 

У'тка а. м. г., на В. У. лише — качка: Літом 
і качка прачка, Ном. № 552. Але часте — утінка. 

Утопйст м. р. а не утопйста п. 
Утрапити, утраплю, утрапиш, утраплять (а не 

утрашшть); в Г. утратити, утраплю з п. иігаїіс. 
Див. трапитися; див. ст. 427. 

У'тренній, -ння, -нне а., частіше — ранній, 
рйнішній. 

У'треня, утрені ж. р., з Лгтркнм, або Рання 
(відправа). 

Утяжлйвий г.: Дорога була утяжлива, Франко 
„Зах. Б.“ 51, на В. У. — тяжка. Див. важкйй. 

УфЯти зах.-укр. з п. иГаб; на В. У. — вірити, 
довіряти, надіятися, сподіватися. Див. дуфати. 

Ухилйтися від кого-чого або кого-чого; Ухи¬ 
лився від науки, або: Ух. науки. 

У'хо, уха, ухом, мн. уха і уші, ушей (рідко 
нар. вух), ухам і ушам, ушйма, на ухах і на ушах 
(мц. ушох); частіше з приставним в на початку: 
вухо, вуха і т. д. Давне р. Лсиїесе або <$\(га, 
двійня: &ґши, &ґши/ми; форми мн. уха Коц. 58, 
ух, ухам, ухах — нові. Множ.: чс. иві, п. изгу, 
срб. болг. м. уши. 

Ухопйти, ухоплю, ухбпиш, ухбплять (а не 
ухоплють), ухбплений; в Г. ухбпити. 

Уцілувати г. з п. исаїо\уаб, на В. У. — поці¬ 
лувати: Най уцілують твої чорні очі, Бирч. І. 48, — 
треба: поцілують. 

Уцтйвий зах.-укр., на В. У. — чбмний; пор. 
давне бучктениге, чс. исііуу, п. исясшу. Бравий 
та уцтивий Олівер, Щур. Рол. 18. 

Учасник, а не учасгник. 
У'ченик, ученика — стара укр. вимова, нова 

з м. — ученик, ученика. У'ченик а., частіше — 
учень, учня. 
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У'чениця, учениці — стара укр. вимова; нова 
з м. — учениця. 

Учепйтися див. вчепитися. 
Учера г. а. див. учора. 
Учйтель, учителя, оучнтелк, або навчйтель; 

п. паисгусіеі. Учитель історії, а не по історії м. 
Учительська (кімната), в Г. с&ля конференційна. 

Учйти кого, учу, учиш, учить, учать, учбний, 
учачй. Учити дитину ходити, Гр. 117. Учу історію 
(шкільне) — зле, треба: учуся історії або з істо¬ 
рії. Учитися від кого чогось: Треба розуму від 
старших учитися ІЬ. 96. Учитися рідною мовою, 
а не на рідній мові м. чи в рідній мові п. Див. 
вчити, вчитися, виучитися. — Урока учать, го¬ 
товлять, а не роблять. — Учйти (навчати), учи¬ 
тися української мови (а не українській мові м.). 

Учкур, учкура з тюрк, ибкиг; часто також 
очкур, очкура. 

Учора, учорйшній див. вчора, вчорашній. 
Ушикувати, п. изяукотсас, з нм. вспіскеп; на 

В. У. — привести до порядку, поставити в стрій. 
Ушйти г. з п. изгус, на В. У. — пошйти. Може 

костюми ушити „Діло" № 9963, треба — пошйти. 
У'шко, ушка або вушко; мн. ушка Гр. 282. 

Вушка од рудих черевиків, Коц. 58. 
Ушкодити, -джу, -диш, -дять (а не ушкодють), 

ушкбджений (а не ушкоджаний). 
Уявляти з себе .я., треба — єсть, становить: 

Він добра людина (а не — він уявляє з себе 
добру людину). 

Ф. 

Звук ф в слов’янських мовах не рідний звук, не 
свій, а перейнятий з грецької мови, — це грецьке 9. 

З приняттям християнства від греків в IX віці пере¬ 
несено було до слов’ян всю грецьку церковну термино- 
логію, також грецькі хресні ймення, а разом зо всім 
цим і чужого слов’янам звука <?. Пізніїце трохи, в X 
віці грецька церковна термпнологія та грецькі хресні 
ймення разом з християнством було занесено й на 
Україну, а з цим вкупі прийшла до нас і грецька 
буква <р, наше ф (в той час їх писано однаково), а та¬ 
кож і той звук, що визначала його буква ?. 

Звук ф в той час у самих греків не бренів скрізь 
однаково, особливо в простонародній вимові, чому й у 
нас уже вдавнину віддавали Його на письмі ріжно. 
Ті греки, що приїздили до нас, були з ріжних місце¬ 
востей і ріжної школи, чому вимовляли 9 не однаково, 
і цю ріжну свою вимову самі прищепили й нам. 

Найчастіше греки вимовляли свій о як п (з мало 
помітним горловим придихом) і цю їхню вимову при¬ 
своїли собі й римляне, бо грецький <р вони все пере¬ 
давали як ріг. За римлянами Й інші європейські на¬ 
роди передавали грецький о по вимові, як ріг, і цю 
звичку традиційно донесли аж до нашого часу. 

Так само Й українці зашепили собі від самих гре¬ 
ків їхню тодішню вимову о як Пу і ця вимова стала 
в нас найчастішою; з цею вимовою приняли ми від 
греків багато хресних ймень, напр.: Пилип, Онопрій, 
Пріська, Степан, Прокіп, Ничипір, Йосип, Степа, Гапон, 
Горпина, Сунрун і т. п.; так само й інші давяі по¬ 
зички з грецької мови, напр. : парус — фарсе, Капер- 
наум і т. п. Найдавніші пам’ятки наші занотували цю 
грецьку вимову ф як п, напр. вже в Іпатськім Літопису 
знаходимо: Отеплить 513, Прокопьичл 488, а паші 
грамоти з ХІУ-го віку часто вже передають народню 
вимову с, напр. Галицька грамота 1371 р.: Отеплить, 
Краківська грамота 1394 р.: ІІилипокл роудл, і т. п. 
Пор. іце в Єванг. Верковича половини ХІУ-го віку: 
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Гєпси/«иниіо 95 б. Запис на Трефолої 1260 р.: Оси¬ 
пові. А в Опису Київських замків 1552 р. це зви- 
чайне явище: Ояопрей, Ничипора, Прокоп'ь, Остапфия, 
Потапь, Гапонь, Остапі, Лилипгь, Осип^, Горпина, 
Суирон'ь і т. п. 

Крім цього, греки часом вимовляли, здається, 
9 як х і цю вимову 9 від греків засвоїли собі й ми, 
пор. хресні ймення: Трохим, Соазрон, Хівря, Хима, 
Йовжим, Оссрім, Халимон, Хлор, Хотина, ХотіЙ, Хро- 
сина (Єфросинія) і т. п. Пам’ятки наші рано заноту¬ 
вали й цю вимову, напр. Євангеліє Галицьке коло 
1266 р.: земдга не)(талил^ли — ^<рФаХє(|л, к’к пр'к- 
д'кл,кУ’гк неутадн/«лй^гк Мт. 4й-13. Луцька 6в. ХІУ-го 
віку: Аролт^. А живі пам’ятки наші знають х на місті 
гр. 9 як звичайне явище, напр. Опис Київського замку 
1552 р.: Евяим’ь, Ожрем'ь, Трожпмь, Хилимон'ь і т. п. 

Далі, не рідко пам’ятки наші передають грецьку 
9 через хв (особливо перед голосним звуком) і може 
це теж була грецька простонародна вимова, занесена 
до нас самими греками; напр.: Кам’янець-Стромилів- 
ське Єванг. 1411 р.: б^времтч,^ ^кар исєйска. Київ¬ 
ський Пом’янник ХУІ-го віку: Йоси^вт*, Нб^вєдгь. 
А в живих пам’ятках це звичайне, напр. Опис Київ¬ 
ських замків 1552 року: Хвилатовт» і т. п. Це хв знає 
наша мова споконвіку і надзвичайно часто користується 
ним і тепер: Митрожван, Тожвіль (Феофіл), Хвилимон, 
Хвока, Хвотйна і т. п. 

Ці три вимові були в нас найчастіїцою вимовою 
грецького <р. Треба додати, іцо інколи, але рідко, грецьке 
9 вимовляли у нас ще як к або в, і таку вимову за¬ 
свідчили нам пам’ятки ще з ХТ-го віку, наПр. прос- 
коурд і Л0ОСВО04. 

В дальшім житті своїм українська мова, позича¬ 
ючи чужі слова, все трималася старих своїх засад іцо 
до звука 9. Треба підкреслити, що вимова о як п 

(масне ріг) була відома й на Заході, чому ми й в піз- 
нііцих позичаннях своїх часто маємо п з / (або з ріг), 
напр.: Люципер, каптан, пранці, малпа (з нм. таиІаЯе), 
гаптувати, потрапити, пляшка, картопля, пільга (з фольга, 
а це з сер.-г.-нм. уоІ§єп) і т. п. 

Вимова грецького о і взагалі чужого / як хв 
стала найбільше поширеною на Вкраїні серед народу, 
і вже нові слова з чужим / нарід вимовляє все як хв: 
а?вабрика, процесор, ггвершал і т. п. 

Але разом з народньою вимовою грецького 9 була 
споконвіку й літературна вимова; вже з XI віку пи¬ 
сали : Стефднті, тільки трудно сказати, як цей наппс 
тоді вимовляли. Значно пізніїце, вже в новий час на 
заході принято було вимовляти 9 як /, хоч старий на¬ 
пис лишився Й досі, — рк; тільки італійці та за 
ними Й поляки, що дуже багато переймали від італій¬ 
ців, пишуть просто /, а не рК 

Що грецьке 9 та латинське / вдавнину не бре- 
ніли однаково, про це найкраще свідчить нам Цицерон, 
котрий в своїй промові Рго Еипсіапіо піднімає на глум 
одного свідка грека, який не вміє вимовити навіть 
першого звука імени ФунданіЙ (див. Квинтилінн, Іпвііі. 
огаіог. І. 4. 14). 

Українська літературна мова традиційно зберегла 
стару вимову чужого /, тому пишуть: пустка, квасоля, 
жунт, Ю;гта, хвартух і т. п. Але слова нового похо¬ 
дження принято в нас писати просто через ф (хоч на¬ 
рід все вимовляє їх тільки по-українському, цеб-то 
з хв): фельдшер, фабрика, фамилія, фотографія і т. п. 

Так само роблять і інші слов’янські народи; напр. 
серби пишуть: професор, фанатизам, фактор, тариф, 
реформа і т. п. 

Поляки чуже / звичайно передають через /; але 
не те було вдавнину, — колись і поляки вимовляли 
чуже/приближно так, як українці, часто передаючи Його 
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через р, натір, таі/*а (з таиіай’е), 8гс2е/>ап (з 8іерЬапиз), 
(з нм, кпеіі) і т. п. Але пізніше поляки, під 

впливом латинської культури, одійшли від культури 
загально-слов’янської, і тепер кожне чуже / передають 
через /. 

Галичане (взагалі західно-українські говори) під¬ 
пали польському впливові і в цім відношенні, і вжи¬ 
вають ф значно частіще, ніж то помічається на сході 
Вкраїни, напр.: дбалш, дбалшивий, дбали, фанаберій, 
$арба, дбартух, дбасоля, дбіра, дбірмап, дбірманка, дбіртка, 
дбляки, дбляшочка, дбоса, Дукати, фу унт, дбустка, футро 
і т. п., тоді як на Вкраїні ці слова пишуть і вимовля¬ 
ють по-свому: хвальпі, хвальшивий, хвиля, хванаберія, 
хварба, хвартух, квасоля, хура, хурман, хурманка, 
хвіртка, хляки, пляшечка, хвоса, хукати, хунт, хустка, 
хутро І Ті п. 

В західно-українських говорах часто помічається 
навіть заміна (свого чи чужого) хе чи х через ф, 
напр.: дбала (хвала), дбалити (хвалити), дбатати (хватати), 
фшя (хвиля), дбіст (хвіст), Фастів (Авастів), дборост 
(хворост), дбороба (хвороба) і т. п. Явище це відоме 
з давнини; пор. в бванг. Верковича половини ХІУ-го 
віку: дв'к л'кфт'Ь 69 (*= лепті). Галицька Єв. коло 
1266 р.; ЮрифонТч. В Іпат. Літоп.: фронсгрифтч 200. 
Але літературна українська мова такої заміни не вживає. 

В актах Львівського Ставропигіяльного Братства 
(Арх. Ю.-З. Росс. ч. І т. X—XII) дуже часто знахо¬ 
димо: Прокоп, Пилип, Охрім, Супрунович і т. п., — 
це стара вимова і для Галичини. 

0. Буква в і той звук, який вона визначає, ціл¬ 
ком чужі всім слов’янським мовам. Прийшла ця буква 
з Греції, — це грецьке Ф (вдавнину наше е і грецьке 
О- писалися однаково), — так само, як і звук і буква с. 

Як і букву <р, греки вимовляли своє & не одна¬ 
ково, то близько до їк (індоевроп. (Пі), — І ЦЮ їхню 

вимову приняла через римлян вся Європа, - то близько 
до вимови ер. А в середні віки, — на початку нашого 
письменства — греки вимовляли свою {> часом вже як ф. 

У нас ще з самого початку нашого письменства 
бачимо часту плутанину букв д і ф: пишуть д зам. ф 
і навпаки. Напр., в Збірнику 1073 р. знаходимо д зам. 
ф* дилилнснолд'к 90, сапьдиріїіИЬ 104, сбрлдн<иа 242, 
або ф зам. д: фиімиганть і т. п.; тоді писали ієдноіи* 

і ієфиоігк (а^ібф), флраон-к і длраси'к (срараш), фндс- 

со і дндосодига^^іХоссфи) і т. п. Бувало, що цифру ,9 

передавали через ф4 зам. д. Ця плутанина — а була 
вона частою — красномовно свідчить, що звуки о і Ф 
у нас на Вкраїні були близькими по своїй вимові. Ось 
тому і звук.'О- мав у нас однакову долю зо звуком с. 

Дуже часто грецьку у нас вимовляли й вимо¬ 
вляють як хе, напр.: Аведір, АГведос, Аведько, Агвесько 
і т. п. Ця вимова лишилась і тепер пануючою в на¬ 
родній українській мові, напр. акахвист, анахвема, Вар- 
хволомей і т. п. 

Інколи, як і <р, вимовляється ф як п, напр.: Опа- 
нас чи Панас, Педос, Педора, Остап — ЕйттЖШос. 

А то & вимовляємо як х: Аома, Тимох, Дорох 
(Дорош), арихметика, або як в: Матвій. 

Можливо, що всі ці вимови Ф були народньою 
вимовою цього звука, яку заносили до нас самі греки* 
Другою вимовою, більш літературною, була вимова -0- 
як придихового і, — як ік (в санскриті Фк). Правда, 
це був тихий придиховий звук, так що придиху в нас 
на Вкраїні не відчували, чому й передавали інколи 
просто^через ш\ ця вимова дійшла до нас з споконвіку, 
і ми її маємо, напр., в словах: Марта, Танаська, 
Текля, Лисавета, Тодос, 2'одоська, Тохвиль, Тимко, 
Назарет і т. п. Про цю вимову свідчать наші пам’ятки 
ще з ХІ-го віку починаючи; так, в Збірнику 1073 р. 
маємо; т'к/икганТі 39 б. Слова Григорія Богослова 
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ХІ-го віку: Ятинкі 33. 34 і Ядине 34 б. бванг. Вер- 
ковича XIV в.; Мартд 83 б, Тлнлсига 140 б, в'к Ви¬ 
танню 83 б, Біітслидкі 90 б, Натдндидтк 152 і т. п. 

Але ця вимова о- як т була вимовою ■ рідкою, 
скоріше літературного характеру; цікаво, що вимови # 
як т в пам’ятках живої мови, як грамоти, ми майже 
не знаходимо; напр. в пам’ятках з цілком живою мо¬ 
вою — Опис Київських замків 1552 р., чи Полтавські 
акти 1665—1668 р. вимови & як т не знаходимо. 

З давнього часу була в нас ще одна цікава ви¬ 
мова -о-, — це фш або хт, ніби з’єднання двох вимов — 
ф) і т, напр. Саваофт, Афтанас, Мефтод чи Мефтод 
і т. п.; написи фт замість д знаходимо часто у наших 
письменників XVI—ХУП віку; поскільки вимова д як 
фш була поширеною, вказують нам Полтавські акти, 
де часто замість втсркій знаходимо форми. 

Від греків римляне перейняли вимову й лише як 
ік, а від римлян ця вимова пішла по цілій Европі. 
Спочатку у римлян це ік було почасти придиховим 
звуком, і таким саме було воно і в інших народів, але 
скоро придих перестав тут почуватися, і грецьку о- по¬ 
чали вимовляти просто як і. Правда, деякі європейські 
мови зберегли ще й досі ріжницю між ік і і, напр. 
пор. в англ. іЬгее — три і Ігее — деревина, іеп — 
десять і і\іеп — тоді, теаіге, ТЬотав (так само й су¬ 
часні греки різко відріжняють в своїй вимові х і -0-). 
Французи й німці грецьку & й тепер передають через 
ік; тільки італійці, а за ними й поляки, не зберігають 
давнього напису і гр. -о- передають просто через і. 

Нова європейська вимова о- як і дуже вплинула 
на всі слов’янські мови, і вони потроху гублять свою 
споконвічну вимову, переймаючи слова з & вже як з і 
і міняючи свою стару вимову теж на латинську і. Так, 
в українській мові єсть слова, — правда, небагато, — 
європейського походження вже з новою латинською ви¬ 

мовою ■0- як і, напр.: театр, теорія, теорема, теологія, 
система, атеїзм, готи, метод і Т. п. Пор. в сербській 
мові: томина недела, теолог, Досите], Атанаси), Мето- 
ди^ і т. п.; в болгарській: акатист, аритметика, дити- 
рамб і т. п. Чехи зберігають ще ік: АіЬбпу, Бе- 
тозіЬепез. 

Але українці міцно бережуть своєї рідної традиції 
і рідної вимови, і грецьку О- передають по споконвіч¬ 
ному — найчастіїце як ф, а не по римському через і: 
ефир, акатист, анафема, миф, Варфоломей, Афон, На- 
фанаїл, Коринф, кафедра, мифичний, Фракія, Афини, 
Борпсфен, логарифм, Ппфагор, апофема, арифметика 
(або арифметика) і т. п. 

Як я вже казав, поляки слідом за італійцями від¬ 
кинули ік і пишуть просто і на місті грецької {>; по¬ 
ляки роблять це послідовно, і іншої вимови & не зна¬ 
ють. На жаль, слідом за поляками в останнє століття 
пішли й галичане, забуваючи свою давню вимову, 
і почали на місті колишньої д писати дуже часто 
польське т, напр.: етер, анатема, мит, Атон*), На- 
танаїл, Коринт, катедра, митичяий, Гракія (або на¬ 
віть Трагця), Атени, аритметика і т. п. Так, В колін- 
дарі »Молитвеника християнської родини«, для невіст, 
вид. 4-те, Жовква 1917 р. знаходимо: Геоктист, Тео- 
дозій, Атапазій, ввтимій, Тимотей, Теодор, Теофілякт, 
Теодот, Доротей, Вартоломей, Методій, Гадей, Атон- 
ський, Тома і т. п. Чи ж український нарід познае свої 
споконвічні ймення в цій латинській формі? 

Якою була давня галицька вимова грецького 
показують нам акти Львівського Ставропигіяльного 
Братства (Арх. Ю.-З. Р. ч. І т. X—XII), де часто зна- 

*) Ів. Франко добре писав Афон в „Івані Вишенськім", 
а шкільні галицькі чнтанкн, передруковуючи, змінили сло¬ 
в’янський Афон на латинський Атон. 

УКРАЇНСЬКИЙ стилістичний словник. 28 
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ходимо: Хома, (також: вома, Фома, Фтома), Федор, Ти- 
мофіїй, Остафий, Дорофей, Федько і т. п. 

Цілком чужа нам латинська вимова почала несві¬ 
домо ширитися все більше та більше, захоплюючи ча¬ 
сом і Велику Україну. Але цьому пора покласти край, 
і передавати грецьку Ц лише по свойому епоковвіч- 
ному способу, — через ф або х. 

Фавор, у фавбрі, з лат. їауог і'ауог(І8); в Г. 
фавор п. 

Фавор, Фавбру, @лви>'р’ь з В Г. Тавор 
з п. ТаЬог. 

Фазис м. р. з гр. фаоїд, через пм. сііе РЬазіз; 
також фаза ж. р, 

Файка г. з п. Га^ка, -а це з д.-г.-нм. рїеііе. 
На В. У, люлька з тат. Іиіа. Див. люлька. 

Файний зах.-укр. з п. Еа^пу, а це з пм. Геіп; 
на В. У. не вжив., тут—гарний, добрий, чистий. 

Факел, фйкелу м. р., мн. фйкели, з факелами, 
з нм. сііе Раскеї. В Г. фйкель, факлі ж. р. з п. 
Іакіеі, і'акіі, мн. іакіе. 

Факсймилє, з лат. Іасзішіїе, с. р. і не зміню¬ 
ється. В Г. часом факсиміль м. р. 

Факт, факту; мн. фйктгг, а пе факта п. 
ФальсиФИК&тор з лат. їаІвіГісаіог; в Г. часто 

фальсифікатор пм. Фальсификув&ти. 
Фальш, фальшу м. р. (в мові рос. ж. р.) з пм. 

РаївсЬ; в Г. фалш з п. іаївт*. 
Фальшйвий з нм. їаІ8сЬ; в Г. фалшивий з п. 

їаІ82у\Уу. 
, Фальшувати, нм. їаІзсЬеп; в Г. фатшувати 

з п. і'аІ82:о\уас. 
Фамйлія — на В. У. це також і прізвище; 

в Г. *— сім’я, родина, а не прізвище. 
Ф&на г, з нм. сііе РаЬпе — знамено, корогва, 

прапір. Повівають фани, Щур. Рол. 99. Над ним 
держали хрещату корогов, Кул. 269, Див. корогва, 
хоругва. 

Фанатйчний, а не фанатичеський м. пм. 
Фантасмагорія з гр., в Г. фантасмагорія. 
Фантаст, з нм. РЬапіаві, а не фантазьор м. 
Фарс, фарсу м. р. з фр. 1а їагсе; також 

фсірса ж. р. 
Фартух, частіше хвартух; з пруськ. іагіисЬ. 
ФарФор, -ру, з ново-гр. (радфоуді; в Г. пор¬ 

целяна з п., фр. рогсеїаіпе. 
, Фасад, фасаду м. р. з фр. 1а їа^асіе; в Г. 

фасада ж. р. за п. їазасіа. 
Фасоля г., з нм. Разоіе; па В. У. звичайно 

квасдля (в мові рос. фасбль ж. р.). 
Фаталйст, а не фаталіста п. 
Ф&тум м. р. з лат. їаіит; відмінюється як 

слово м. р.: з фатуму, таким фйтумом і т. д, В Г. 
фатум с. р. і не відм., — це з п. 

Фахівець, фахівця, а не фаховець; див. спе- 
ціялист. 

Фаянс, фаянсу, з фр. їаїепсе; в Г. фаянс п. 
Фебра г. з п. їеЬга; на В. У. тільки — про- 

пасниг^я. 
Федір див. Хведір. 
Фейєрверк, -ку з нм. Реиепуегк. 
Фейлетон — так тепер пишуть за п. їеДеіоп 

(давніше самі поляки писали: ?е1еіоп або Щ]еіоп); 
на В. У. фельєтби; німці вимовляють ІбЦеіоп. 
Обидва написи не передають точно теперішньої 
фрашіузської вимови 1е їеиіПеіоп (близько до 
їбДйіоп,^ фейєтон). Напис фельєтбн давніший, 
а тому і відповідніший, бо світ не мусить міняти 
своїх раз позичених слів відповідно до нової 
зміни французської вимови. 
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Фельдшер, з нм. РеМзсЬегег; в Г. фбльчер 
з п. їеісгег. Звичайно кажуть — лікарський. по¬ 
мічник. 

Фенацетйн, -тину м. р. з лат. їепасеііпит; 
в Г. фенацетйна ж. р. з п. їепасеіупа. 

Феодальний з фр. їеойаі (вимова: феодаль), 
феод&л, феодалізм; в Г. феодальний, феодал, 
феодалізм з п. їеисіаіпу, їеисіа}, їеисіаіігт; нм. 
іеисіаі, сер.-лат. іеисіит. 

Феодосій див. Теодозий. 
Ферії, фбрій г. з п. їеі^е, з нм. йіе Регіеп; 

на В. У. вакації з фр. Іез уасапсез, англ. уаса- 
ііоп, або канйкули з лат. сапісиїа, фр. сапісиїез. 

Ферма з італ. їегта; в Г. часто, а серед 
українців в Америці постійно фарма, фармар 
з англ. їагт, їагтег. 

Фермент, з лат. їегтепіит; в Г. фбрмент п. 
Фестин г. з п. Їе8іуп, з фр. їезііп (вимова: 

їазШі); на В. У. не вжив., тут — свято, забава, 
гулянка. 

Фетйда, з гр. ®еид\ в Г. Тетида з п. 
Физйчний, а не физичеський м, 
Физіологйчний, а не физіологичеський м. 
Филигрйнь, филиграні ж. р., фр. Їі1і§гапе, іт. 

Шідгапа. 
Филйп а., Фїлінігк з ФМіллод (конолюб); на 

В. У. з найдавнішого часу — Пилип. Див. ф. 
ФИЛЙСТВр, Гр. Через НМ. РЙІІІ8ІЄГ. 
Философ, филбсбфа м. р., мп. филбсбфи, з гр. 

фіА6оо<роду давне филбсофт*. В Г. фільояоф з п. 
ЙІ020Ї. Див. с ст. 351—352. 

Философія, з гр. фіХоаофїа, фидоссфим; в Г. 
фільозбфія з п. їіІ020І]а. Див. с на ст. 351—352. 

ФИЛОСОФСЬКИЙ, В Г. фІЛЬОЗОфІЧНИЙ З П. ЇІІ02О- 

їісгпу. Давне философьсккін. 
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ФилосоФСТвувати, давне фидософьствовати, 
фидософкств8к>; в Г. фільозофувати з п. Шого- 
іо\уаб. 

Фйльма ж. р. або фильм м. р. з англ. Піт; 
п. Шш. 

Филювати, фйля див. хвиля. 
Финлйндія, а не Фипдляндія. 
Фіра, фїрман г. див. хура, хурман. 
Фіуме, або Фіюме; в Г. Фюме. 
Фійкер г. з п. ідакіег (а це з фр. їіасге); 

Тимч. 6: фякер. На В. У. це слово не вжив., 
тут — візник, часом дрожки з нм. Огозсйке. 

Фійлка, мн. фіялки, а не фіалка; в Г. часто 
фялка. 

Фійско (а не фіаско) с. р. і не відмін., італ. 
Гіазко, нм. Ріазко; в Г. фяско, за п. і]а8ко, і від¬ 
мін. : Політика дістала фяска „Діло“ № 9982. 

Флаг, флйгу м. р. з англ. На§; в Г. фляґа 
з я. Ї1а§а, нм. сІіе Р1а§£е. 

Флегматйчний, а не флегматйчеський. 
Флейта, флбйти ж. р. з давне-фр. Націє, сер,- 

г.-нм. Ноііе; в Г. флвт з п. їіеі, тепер, нм. аіе 
Рібіе. 

Флот, флбту м. р., з англ. їіееі; в Г. фльбта. 
ж. р. з п. Поіа (а п. з іт. їіоііа). Спій цілий флот 
уставити спромігся, Щур. Рол. 79. Турецький 
флот Кул. От. 42. 

Флотйлія ж. р. з італ. Лоііідііа (вимова: і‘1о- 
іі1]а); в Г. фльотйля з п. їіоіуіа. 

Фляки, фляків; флячки, флячкін. 
Фляшка г. з п. ЇІазгка, нм. РіазсЬе, на В. У. 

тільки я ляшка. Див. ф. Фляшочка г., на В. У. 
пляшечка. Ніс пляшку вина, Свідп. 20. Налив 
пляшечку, Гр. 325. Пляшкою махає, Кул. 71. 

Фомй див. Тома. 
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Фонетйчний, -на, -не, часом фонетичній, -ня, 
-не; а не фонетичеський м. 

Форкати г.; на В. У. — фиркати, пирхати, 
чмихати. Коні, часто форкаючи, тюпали звільна, 
Фр. 3. Б. 94. 

Форма, а не хворма. 
Формувати, а не формг^увати м. нм. 
Формула, лат, їогтиіа, а не формула. 
Форс м. р. або фбрса ж. р., фр. 1а їогсе. 
Форсувати, а не форсг^увати м. нм. 
Фортепійно, -піяна с. р. з італ. їогіеріапо. 
Форум м. р. з лат, їогит, відмінюється: до 

фбруму, перед фбрумом, на форумі, мн. фбруми. 
В Г. фбрум с. р. і не відмінюється, — це п. 

Фоса див. хвоса. 
Фрагмент, мн. -мбнта, а не -мента п. 
Фраза, фрйзи ж. р. з гр. ^ (рдаоїд, через нм. 

сііе РЬгазе; в Г. фразес м. р. з п. їгагез. 
Фрайтер, фрййтра г. з нм. беїгеііе; на В. У. 

єфрбйтор (тут де = ]е чи є, давня вимова). 
Фракія, врлкїп, ; в Г. Тр&кія; п. Тгасуа. 
Французький, вимова: французький. 
Фреквенція г. п. лат.; на В. У. не вжив., 

тут — одвідуванне, вчащання. 
Фреска ж. р. або фрбско с. р., з іт. їгезсо, 

нм. сіає Ргевко, фр. 1а їгездие. 
Фрйзієр, -єра г. з п. їгугіег, їгугуег, а це з фр. 

ітізоіг. На В. У, це слово не вжив, тут парик- 
мсіхеру з нм.; народні: голяр, пострйгач, цирулик. 

Фронт, фронту (давне фрунт). 
Фрукт, мн. фрукти, з лат. Ігисїиз. 
Фундамент, мн. -мента, а не -та п. 
Функціонування, а не функціонгсруванпя мщ нм. 
Функціонувати, -ную, а не функціоніфувати 

м. нм. 

Фунт, фунта, рідше народне хунт, хунта. 
Фурор м. р. з іт. їигоге; нм. ааз Ригоге, фр. 

1а їигепг. 
Фустка див. хустка. 
Футерал г. з п. Іиіегаї, нм. Риііегаї; на В. У. 

тільки футляр. 
Футро див. хутро. 
Фю , фя- ДИВ. фію-, фія-. 

X. 

Хабаз, -зу, хаббззя г.; па В. У. — бур'ян 
(може з ср.-г.-нм. Ьаісігіап). 

Хабар, -ра м. р., з осман. сЬаЬег; в Г. часом 
хабара ж. р. 

Хазяїн, хазяїна, мн. частіше хазяї Свидн. 21, 
хазяїв, хазяям^ рідше хазяїпй Гр, 11, хазяїнів, 
хазяїнам; з тюрк.-перськ. ходжа; пор. давні £*джа, 

коза; арх. хозяїн дало хазяїн. Ліпше б ча¬ 
стіше вживати гарного дуже давнього слова го- 
спбдар, з сер.-перс. ^озрагкМаг. Хазяйка або го- 
сподйня. 

Хазяїнувати, хазяїную, і хазяйнувати Гр. 9. 
В Г. інколи хазайнувати. 

Хазййливий, хазяйновитий або хазяїновйтий; 
хазяйський Кул. 248, 

Хазййство Гр. 46, арх. хозяйство. 
Хай або най часте в зах.-укр. гов., мц. няй; 

в східно-ук]). і в літер. — нехай. Пор. п. піесЬ, 
піесЬа], чс. песЬ, б. і срб. нека, слов. паф діал. 
м. нехай, білор. нехай. Див. най. 

Халва, з тюрк. Ьаіуа; в Г. хблва п. 
Халепа, з гр. ^аДелод; в Г. халепа п. 
Халбра див. холера. 
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Халява, мн. халяви; пор. голкнк; ло голевй- 
ще, п. сЬоІетса; давне х^\ека, ^одекл, ролика. 

Хамут, хамута м. р.; пор. тат. сЬапшііаг, ка¬ 
ти!; давне 

Ханжа, в Г. ханжа п. 
Хандра, в Г. хандра п. 
Хаос, хйбсу, з гр. %ао$, тому й наголос хаос, 

нм. СЬаое; але частий і наголос з фр. скаоз — 
хабс Черк. І. 89. 

Хапйтися за кого-що або кого-що: Хапається 
за меча, Вхопився твоєї поради. Хапати — кого- 
що: хапав онуку (в Г. ббльона). Не вживати ха¬ 
пати зам. хапатися: Лиш Ганелон се вчув, за 
меч хапає, Щур. Рол. 16, на В. У. — хапйеться. 

Характерний, а не характеристичний м. п. 
Харків/ до Харкова, харківський, харківець, 

Харківщина; звук р вже стверд в літерат. укр. 
мові, а тому писати ь пор нема підстав. 

Харний, так часто з п. в Г, вимовляють слово 
гарний (з гр. дс^гд), напр.: Хати були порядно 
(з п. рогате, треба: добре, належно) обгороджені 
і харно (треба — гарно) удержувані, Фр. 3. Б. 38. 
Перша кімната з немарними лавками, А. Чайк. Ол. 
20. Все немарне „Діло" 9971. 

Харч, харчі ж. р. частіше, рідше — м. р. харч, 
харчу; часто вжив, у мн. - харчі; давне умочи, 
з тюрк. сйагб, було м. р.; в рос. мові м. р. Най¬ 
мися, наймитку, у мене, а я у попа — для луччої 
харчі, Номис Л5 10336. Харч йому у коршмі шко¬ 
див, Маковей „Ревун" 28. Взяти харчу трохи, Гр. 
228. — В Г. звичайно кажуть вікт з п. мчкі, лат. 
уісіиз. — Харчовий, а не харчовий. 

Харчувати годувати когось; харчуватися — 
самому їсти. Військо треба харчувати, Котл. Ее. 
IV. 63. Харчувався, чим Бог послав. В Г. часто 

вживають харчувати зам. харчуватися: Почали 
харчувати, бо ще з вечора нічого не мали в роті, 
Мак. Яр. 61. 

Хата, мн. хатй, хат, часом хатів Тимч. 105. 
Хатній, -ня, -не; в Г. хатний, -на, -не. 
Хвала — давня укр. вимова; нова з ле. — 

хвала; не вжив. $6ала. 
Хвалда ж. р., мн. хвалди, хвалд; з нм. Раїіе. 
Хвалйти, хвалю, хвблиш, хвалить, хвблять, 

хвалячи, хвалбний; в Г. хвалйш, хвалйть, хва¬ 
лять. Не вжив, ралити. 

Хвалйтися ким-чим: Береза хвалиться своєю 
корою, Гр. 109. Не вжив, ралитися. 

Хвартух, хвартуха з д.-нм. іагіпсЬ, теп. Уог- 
ІисЬ; в Г. фартух. 

Хвастів, Хвйстова; м. Фастов; хвастівець, 
хвастівський. 

Хвататися до чого і чого, або за що. 
Хведір, Хвбдора, Хведорович, давне Вво¬ 

дить ; в Г. Федір. Див. ф — е. 
Хвилевий, -лбва, -лбве, а не хвильовий. 
Хвилювати кого-що: Чого ти хвилюєш мене? 

Хвилюватися від чого: Я хвилювався, чекаючи. 
Хвилює що, хвилюється хто: Хвилює його поле, 
Гр. 24. Хвилювала трава, А. Чайк. Від. 8. 

Хвйля, хвйлі, хвилювати, в Г. ^плювати, фйля 
з п. їаіа; з ст.-г.-нм. Ь\уі1, (Ь)\уі1а. Що хвилі, в Г. 
що хвиля з п, со сЬ^уіІа, див. що. 

Хвіртка, хвірточка, з д.-нм. ріогіа, лат. рогіа. 
Хвіст, хвоста, а не ф\ст. 
Хворий, а^орбба, а не г^брий, короба. Хвбрий па 

ноги. Також: хбрий, хорбба, хорувати. Давне х'вор'к. 
Хворіти па що, а не чим м. Хворів па очі. 
Хворост, -ту і хвброст, хвбросту; давнє украсти, 

Х'ВОрОСТ'Ь. 
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Хвоса, хвбси, інколи 9&6са, з лат. їозза. 
Хемія див. химія. 
Херсон, Херсбну; народня вимова — Харсбн, 

в літ. не вжив. 
Хиба — чи вжеж, хиба -- помилка. Хиба це 

велика хйба? В Г. часто з п. вжив, хиба зам. 
певне: Ну, куме, нам хиба (на В. У. — пбвне) 
пора вже їхати, А. Чайк. Мал. 11. В Г. часом 
хибань. 

Хйбити, хиблю — помилятися, а в Г. (хибити) 
крім цього з п. ще й нехватати, бракувати, недо- 
ставати: Хибить картки, Панкевич, Олександрія 
64. 94, це п, 

Хйжйна г. м.; на В. У. тільки — хйта, хатина. 
Хи/ійтися, хилюся, хилишся, хйляться (а не 

хилються), хйлячись (а не хйлючись), хилений; 
хилити, не хили; мц. хиляється, не хиляй. 

Хймія, хгшії, хгшйчний з гр. %г\цйа, див. ст. 
169—170; пор. Хгша, Хгемка з Шщціа, бгфйлдїи. 
В Г. хйдія, хемічний з п. сЬепуа, сйетісгпу; фр. 
сйітіе, сЬішщие, сЬітібіе. — Хто пише хемія, 
той — ради послідовносте — мав би писати £зус 
зам. Ісус, див. ст. 169—170. 

Хйни — зах.-европ. назва Китая, від назви 
старої династії Твій; нм. СЬіпа, фр. СЬапе, англ. 
Сіїіпа, п. СЬіпа, сЬійвкі, сЬіпсяук; в Г. Хйна, хй- 
нець, хйнський. Східна назва: Китай, китаєць, 
китайський — від власної назви тунгузського на¬ 
роду Кеіа], що завоював північний Китай. На 
В. У. тільки — Китай, китайський, китйець, — це 
давні форми. 

Хйтрість, хйтрости, хйтрістю; в Г. хитростию а. 
Хйтрощі, хйтрощів, а не хитрощей. Я чоловік 

без хитрощів, Кул. 288. 
Хід, хбду м. р. — це прохід до чогось: Хід 

узенький та низький, і дуже трудний, М. Вовч. 
II. 73. Хода, ходи ж. р. — чоловіча хода, м. шагть: 
Ідуть собі тихенькою ходою Гріич. II, 292. Почу¬ 
лася хода, Гр. 49. Давне тільки рА'ь- 

Хісно, хісна с. р. див. хосен. 
Хліб, хліба, мн. хліба (печені) і хліба (збіж- 

жа); д.-г.-нм. ЬІаіЬ. 
Хлоп, хлбпа}< давне х’лап'к або ^олопт*, але 

в зах.-укр. закорінилося хлоп з п. сйіор. В Г. 
слово хлоп вжив, вільно зам. селянин або зам. 
чоловік, муж, — це п. сйіор: Був хлоп здоровий, 
Фр. З в. 85. На В. У. хлоп — це принижуюча й 
зневажлива назва, тут тільки — селянин, селянка.— 
Але слово хлопець для нежонатого вживається 
вільно,^ бо давно втратило образливе значіння. — 
Хлопня г., на В. У. тільки — селянство; хлбпський 
г. з п. сЬІорбкі, на В. У. тільки — селянський. 

Хлопоти м., треба — клбпоти. 
Хлотбк горілки, Чайк. За с. 26; треба глоток 

(від глитати), пор. харний. Але слово глотбк м. 
не вжив, на В. У., тут тільки — ковтбк. 

Хлйки, хляків, з п. їіакі, а це з нм. Ріеск. 
В Г. $ляки. 

Хмара, хм&ри ж. р., хмарний день, хмарна 
осінь, 'але інколи — хмурне обличча. В зах.-укр. 
часто хм?/ра, хмарний з п. сйтига, сЬтигпу. 

Хмєльнйцький а., Хмельнйщина а, і Хмгльнй- 
щина, Хмгльнйччина, Хмельницький. 

Хміль, хмблю м. р., хмблем, рідше — хміль, 
хмілю, хмілем; хмелйпа; хмельпйй а. і частіше — 
хмгльнйй. Давне ^ллель і хчм'Ьль, \'л\влевкій, гл\єль- 
НкіЙ, х’,мельникгь. 

ловати кого-цщ від кого; цокати, а не скри¬ 
вити м. Не буду від вас скривати (треба — хо¬ 
вати), Фр. 3. Б. 65. 
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Ховатися від кого-чого, х-оклтиса, а не окри¬ 
ватися м. Лисиця від дощу під борону хова¬ 
лась, Ном. 

Ховзькйй (а не ховзкий) зах.-укр.; східне і лі- 
терат. — слизький, рідше — сковзькйй. На ховзку 
дорогу попався, Фр. 3. Б. 157. Дорога слизькая, Чуб. 
V. 766. У Марисі сковзькйй двір „Осн.“ 1862, IV. 25. 

Ховзатися зах.-укр.; східне і літерат. — скбв- 
затися, давне скоазиВти, сктілзнЬти. 

Хода див. хід. 
Ходйти, ходжу (а не ходю мц., зах.-укр. хбджу), 

хбдиш, хбдить (а не ходе мц.), хбдять, хбдячй 
(а не ходють, ходючи мц.), хбджений. — Ходйти 
по воду, по гриби, по дрова, див. по. Нехай ніхто 
не ходить по землю, Гр. 98. — В Г. часті вирази: 
ходить о кого-що, — це п.: іи сЬо<М о де^о яусіе. 
Не о що Йому ходило, лиш о любую дівчину, Щур. 
Сл. 35. Коби то ходило лиш о просту справедли¬ 
вість, Фр. 3. Б. 64. На В. У. цього п. виразу ні¬ 
коли не вживається, скажуть: тут справа, мова 
про його життя, це торкається його життя. — Хо¬ 
дити чим, а не по чому м.: Ходжу стежкою кру¬ 
тою, Леп. З гл. 16. — Ходім, ходімо, а не ходімте 
(це м. идемте). — Ходіння або хбдження. 

Хозари, хозбрів, рідше — хазари. 
Хол£ра, з гр. %оМда через лат. сЬоІега; ро¬ 

лера; народне хшієра; мц. хблєра. 
Холод, хблоду, мн. холоді і холоді; в Г. 

зимно з п. гішпо. Повіють хол од а, Глібїв. 
Холодний, на дворі хблоднб (в Г. по См.-Стоц. 

Грам. ,83: хблбдно), — це звичайно вживані на 
В. У. слова (в Г. зймний або студбний). Давне 
Х’ладьнкій, перше визначало прбхолодний {м. про- 
хлбдннй, пор. холодок), пізніше — холодний, ІГІ- 
§ійи8: х’ладьиа вода, удадвни двни. Див. зймній. 

Холонути, холбну, а не холоднути; в Г. хо¬ 
лонути. 

Хозяїн див. хазяїн. 
Холява див. халява. 
Хома див. Тома г. п. 
Хомут див. хамут. 
Хопйтися за кого-що або кого-що: І за соло¬ 

мину хбпиться, хто тбпиться, Ном. № 9783. Але 
частіше — вхбпигься. Див. хапатися. 

Хори, хбрів, з гр. 
Хорий, частіше — хвбрпй, а не $орий; в Г. 

інколи хорїючий; пор. горіючий. Давне 
Х'сркій. 

Хороба, хворбба, мн. хорбби, хоріб; давне 
сорока. 

Хоробрість, хорббрости, хорббрістю; в Г. хо- 
робростию а. 

Хоровід, хоровбду, коровід, короводу г. з п. 
коголуба, чс. сЬогоуосі, м. хороводе; в Г. вжива¬ 
ється в значінні таночок, а також з п. похід: 
Чорним короводом простягся похід „Діло" 1922 р. 
Лз 25. На Б. У. слово хоровід не вживається, 
тут — похід. 

Хороший, ліпший, найліпший; прислівн. хб- . 
рошб: Як хброше, як весело на білім світі жить, 
Глібів. В Г. хорбшо. 

Хорт, хорта, часом — хірт, хорта. 
Хорувати, хорую або хворувати, хворую, а не 

форувати; давне уорокати, форсую і ^коровати, 
увороую. Хв, на що, а не чим м ‘ 

Хоругва, -ви ж. р. або хоругбв, -гвй ж. р., 
р. мн. хоругбв і хоругвїв — часті в Г. форми; 
на В. У. — корогвй. Див. корогва, фана. 

Хосен, хісну, хісна м. р. або хісно с. р., 
з тюрк. • хазна, казна; пор. срб. хасна — ви- 
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года; на В. У. цілком не вжив., тут — кбристь, 
вйгода. 

Хосенний г.; на В. У. не вжив., тут — ко¬ 
рисний, ВЙГІДНИЙ. 

Хотйн, до Хотина, а не Хбтин; хотинський. 
Хотіти, хбчу (м. хочу), хбчеш, або хоч, хб- 

чете або хбчте, хбчуть, рідше хотять, хотів, хо¬ 
тіла, хотіли, хбчучи (в Г. хотячй); рідше: хтїти, 
хтять, хтів, хтіла, хтіло, хтіли. Вже вдавнину 
були дві формі: ^от^кти, х'оіііта і х”ь*гкти, ; 
перша дала хотіти, друга — хтіти. Пор. утлт'к 
Волоська грам. XIV в. — Хотіти чого: Чого хо¬ 
чеш, а не що хочеш. 

Хоть, хотяй див. хоч. 
Хотя — як угодно, як хоч, рідкий вираз. 

Л/Іаютт* кол*8 уотл заставити Луцька книга 
1565 р., Міркуйте як хотя, Кул. 44. 

Хоч, хоча (давнє — хочай) — постійні на 
В. У. форми; в Г. хоть, хотя, хотяй, мц. хоць. 
Хоч убий, не второпаю, Кул. 43. Хоча з тим йому 
й менше щастило, Гр. 75. Хоть раз, Бирч. ІІ. 
104, хотя ІЬ. І. 48, хотяй ІЬ. І. 237. 

Хранйти, храніо а.; хрань Боже; звичайно — 
хоронити. 

Хребет, хребта. 
Хрест, хреста; в Г. вживають хрест і в зна¬ 

чінні хрбщення, — це п. сЬгяезі:: Кияни приняли 
всі разом хрест (треба б: хрещеппя, охрестилися), 
Корд. 56. Хрест приймити хоче, Щур. Рол. 119. 

Хрестйни, хрестин. 
Хрестоносні походи, або хрестбві походи. 
ХрисаНФ, Хрігсіндч*, з гр. Хдйоагд'ос)\ в Г. 

Хризант з п. вимовою. Див. с ст. 351. 
Христийнйн, мн, християне, християн, а не 

християнів. Християнський, християнство. 

Христоматія, а не хрестоматія, з гр. хопого- 
ца&еіа, див. ст. 169-170. 

Христос, Христа; кл. відм. Хрйсте — давня 
укр. вимова, Христб — нова з м. Року... перед 
Христом або по Христі. 

ХристОФОр, -фбра, Хрїстофбр’ь, з гр. Хуюго- 
<родо$\ в Г. Хрістоф з п. КгуєяіоГ: Хрістоф Ко- 
люмб, Чайк. Мал. 95, — на В. У. Христофор 
Колумб. 

Хрін, хріну, давнє ^р'кн'к; мц. часом хрон, 
хрбну або хрін, хрбну. 

Хронометер, хронбметра; також — хронбметр ; 
нм. СЬгопотеіег. 

Хроптй, хропу, -пбш, хропуть (мц. хроплять), 
хріп, хропла, хріпши. 

Хрусталь, хрусталю, хрусталбвий. 
Хунт, хунта; рідше — фунт; з нм. Рїшкі 
Хура, хури, з нм. Риііге; мп. хуріт, хур: 

Скільки хур вивіз, Свидн. 20. 
. Хурман, хурмана; в Г. фірман. Хурман вніс 

мішок, Свидн. 43. 
Хурманка; в Г. фірмйнка. 
Хустка Коц. 7, хустина, в Г. часто Пустка, 

Густина., 
Хутір, хутора. Хутірбць, хутірця, а не хуторець. 
Хуткий, хутко, хутчій. 
Хутро, хутра, з нм. йаз РцЦег; в Г. гйутро; 

п. Гиіго. 

ц. 
Цаль, цйлю м. р. з ем. 2о11, п. саі — міра 

довжини, коло 2і/, сантиметрів; часте в Г., на 
В. У. рідко вживається, тут — дюйм, дюйму, 
з голанд. сіиіт. 
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Цар, царя, царем, мн. царі, царів. 
Царгород або Костянтинбиіль, -нбноля. 
Царствування, в Г. царствбване. 
Царствувати, царствую, царствують — це 

давня укр. вимова; нова з м. — царствувати. 
Царськйй, -ка, а не царський м. 
Царювати, царюю; в Г. царити. Навкруги ца¬ 

рила тишина, — це м. „кругбмь царила тишина“, 
треба: навкруги була (панувала) тиша. 

Цвалом г. з п. слуаіет; на В. У. — галбпом, 
з фр. §а1ор. 

Цвалувати г. з п. слуаіо\уас; на В. У. — га¬ 
лопувати, фр. ^аіорег. 

Цвйнтар, -ря; з гр. хоіцг}те()іог, лат. соетеіе- 
гіит. В Г. цвйнтбр або цмйнтйр з п. сшупіагг, 
степіагг. 

Цвіквр, мн. цвікери, п. смчкіег, з нм. 2\уіскег; 
на В. У. це слово не вжив., тут — пенсне з фр. 
рІПСЄ-ПЄ2. 

Цвістй, цвіту, цвітбш, цвітуть, цвітучи, цвів, 
цвіла, цвіли — це постійні на В. У. форми. 
В зах.-укр. цвгестй, цвгету, цвітеш і т. д., — все 
з и по в. Вже вдавнину були ці дві формі: 
цвисти, цккт8, що дало зах.-укр. форми, і цк'ктти, 
цккте, цв'ктьник'к, цк'ктєниіє, цккткнмн, цв'кто- 
нссьнмй, що дали східно-укр. форми: цвгту, цвг- 
теш. Див. зацвісти, процвітати. 

Цвіт, цвіту, давне цв'кт'к, в Г. й цвит; рідко 
визначає квітку (звичайно це — цвітіння), а в Г. 
часто: Цвіти (на В. У. квїткй) серед поля, Фр. 
З в. 17. 

Цв|тка — часте в Г. слово, на В. У. тільки — 
квітка, мн. квітки або квіти. А без долі біле личко — 
як квітка на полі, Шевч. Виростали мої квіти, 
мої добрі діти, Шевч. Будуть дівки квітки рвати, 

Грінч. 109. Ккірмтн ккідй кв'кткі Ключ Роз. 1665 
р. л. 10. 

Цвітень, цвітня — постійно в Г.; на В. У. 
тільки — квітень. Див. квітень. 

Цегельня,мн. цегельні, цегелень; в Г. цегольня. 
Цегла, цегли ж. р., мн. звичайно не буває, її 

заступає одн. цбгла; р. мн. інколи цегбл. З сер.- 
Г.-НМ. 2ІЄ£ЄІ. 

Цезорин, цезбрика м. р. — постійне в Г., з п. 
асугогук, а це з фр. сіаоіг, чс. сугогйіек. На В. У. 

* ножик ; добре було старе — иерочинннкк (бо пи¬ 
сали тоді гу сини ми пірами). 

Цей, ця, це див. сей. 
Центр, цбнтра м. р., а не центро чи центрум 

с. р.; мн. цбнтрм, а не цбнтра п. 
Церква ж. р., цбрквою, мн. церквй, церкбв, 

а не церквей чи церквів. До церков Божих, Кул. 
68. Виглянула біла церква, Коц. 45. В Г. часто — 
цбрков а. 

Цесь, цеся, цесб — подвоєний заіменник цей, 
вживаний в зах.-укр. говорах; див. сесь. 

Цехмйстер, цехмйстра, мн. -стри; з нм. 2есЬ- 
ШЄІ8ІЄГ. 

Ци — зах.-укр., східне і літерат. — чи; це 
чи дуже давнє :л цн вдарить мечєлгь, Договір 
Ігоря 945 р. Д чи дико сл, крдтїв, старе по- 
модсдити? Слово о п. Ігор. XII в. 

Цибуля, з лат. саериіа, іт. сіроііа, фр. сіЬоиІе. 
Циган, а не цигйн м.; мн. циг&ни; давнє ци¬ 

ганимо. 
Цигаро г. з п. су§аго: 3 цигаром в зубах 

,,Укр. Д.“ № 1 за 1920 р. Запалене сиґаро, Леп. 
8 ж. 50. — На В. У. сигара ж. р., народне ци- 
гарна, м. сигара, з фр. 1е сі^аге (а це від ісп. 
назви одного сорту тютюну на о. Кубі — сі^агго). 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ словник. 29 
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Цикорія ж. р. з іт. сікогіа, а не цикорій м. р. м. 
Цйна г. з п. супа, нм. сіаз 2іпп. На В. У. 

оливо, з давнього олово або олок'к; пор. білор. 
волово, слов. оіоуо, болг. олово, срб. олово. Олив’я- 
ний, в Г. цинбвий. Для себе, братіки, спишу, ще 
раз те оливо потрачу, Шевч. 

Цинамон, цинамону, п. супатоп з лат. сіппа- 
шиш з гр. хіггацог; м. корйца. 

Цинйчний, а не циничеський м. 
Цйркуль, циркуля, з лат. сігси1и8;в Г.щйр- 

кель, цйркля з п. сугкіеі, сугкіа, нм. 2ігке1. 
Циркулювати, а не циркулфувати м. нм. 
Цитата ж. р., з лат. сііаіа. В Г. цитат м. р. 

з п. суіаі, нм. аає 2і1аі. 
Цитрйна ж. р„ часте в Г., п. суігупа, нм. йіе 

2іігопе, фр, 1е сіігоп. На В. У. лимона ж. р. або 
частіше лимон м. р., з сер.-гр. Ліцбп, давне ли- 
ллбн'к, араб, Іаішип, фр. іітоп, іт. Іішопе, англ. 
Іетоп. 

Цитувати, а не цитмрувати м. нм. 
Цйтьте, а не цитте. 
Цицерон, Цицербна; в Г. з п. Цйцерон або 

Цйцеро. 
Цікавий до чого або чого (з діеіменником): 

Я до праці не цікав, Маковей „Ревун" 60. Ціка¬ 
вий був подивитись, Чайк. На ух. 159, *Часте й 
цікавий на що, але його не слід вживати, бо це 
з нм. аиі еі\уаз пеи§іегі§: Такі цікаві всі на те, 
що вчують, Щур. Рол. 13. — Л, Баранович в XVII в. 
писав: текавий, текавостЬ. 

Цікавитися ким-чим: Цікавилася дівчинкою, 
Коц. 58. 

Цілйй, ціла, цілб, а не цілий, ціла, ціле м. 
Цілїсенький, в Г. ціліський. — Давне ц'Ьлмй ви¬ 
значало здоровий, незіпсутий і дуже рідко — 

увесь. В зах.-укр. під впливом п, саіу постійно 
вживають цілий зам. увесь: Мирослава тремтіла 
цілим тілом, Фр. 3. Б. 100. Цілого народа ІЬ. 50. 
Лукаш, цілий посинілий, лежав серед хати, Чайі£ 
Ол. 9. На В. У. частіше вживають увесь: Зори 
вкрили все небо, Кул. 147. Пор. ц.-сл.: Й йзуд* 
ігЬсть сїА по веей зблуди тон Матв, 9. Весь дйь 
ЕСрАсд Наука Вол. Мон. Дітям поч. XII в. — 
Олово цілий зам. увесь треба вживати з більшою 
бережністю. 

Цілість, цілости, цілістю. 
Цілиом нездатний, а не рішуче (м. ріши- 

тельно); але: рішуче протестую. 
Ціло г. з п. саіо: Вийшов ціло із тої біди, 

Бирч. II. 160. Вийшов ціло і скрився в лісі „Діло" 
Лз 9939. Треба — цілйм. 

Цілувати,-ся, цілую, цілують, цілуючи, цілуй, — 
з давнього ц'Ьловати. Під впливом т. зв. гармо¬ 
нійного уподібнення повстали часті форми цюлу- 
в&ти, цюлую; пор. давне цоловатн. В зах.-укр. го¬ 
ворах часте й мц. цюлювйти, цкшою або цг/лз/вати. 

Ціль, цілі ж. р., ціллю (в Г. цілею а.), у мн. 
звичайно не вживається (або ціли, цілей); не 
вживати слова ціль в м. р., як в п. сеі. Громада — 
то була ціль його життя, Фр. 3. Б. 51. В ціли г., 
на В. У. — на те щоб, для того щоб. На В. У. 
слово ціль вжив, не часто (в давній мові цього 
слова не було, воно з нм. 2іе1), часто замінюють 
його словом мета, з лат. теіа. — Досягтй цілі, 
а не достигнути м. 

Цінність, цінности, цінністю, р. мн. цінностей, 
а не цінностів. 

Цісар, цісаря; цтксарк, кесарк, хаїоад, саезаг. 
Цло г. з п. сіо, чс. сіо з нм. сіег 2о11. На В. У. 

тільки мито з давнього лшто, з гот. тоіа. 
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Цмйнтар, див. цвинтар. 
Цнота г. з п. споїа, чс. сіпозі; на В. У. чес- 

нбта, з чксткностк. 
Цоколь, цбколю м. р., з іт. гюесоїо, нм. Воскеї; 

в Г. цбкіл з п. сокбї. 
ЦоФатися г. з п. соїаб ві§, з нов.-г.-нм. яаиїеп; 

на В. У. не вжив., тут тільки — відступати, від¬ 
кликати, вертатися. 

Цуд м. р. г. мц. з п. сші, треба — чудо. 
Цукерка ж. р. (часом цукерок м. р.), мн. цу¬ 

керки, цукерок; в Г. цуко'рок/цуко'рка м. р., мн. 
цукбрки, цукбрків. П. сикіегек м. р. 

Цукерня; в Г. цукерня. 
Цукор, цукру м. р., з нм. 2искег, чс. сикг, 

п. сикіег, срб. цукор. Пор. сахар. 
Цуратися кого-чого: Своєї мови цураємось, 

Свидн. 17. Цураючись зальотників найкращих, 
Кул. От. 22. 

Цього, а по приіменнику — цьбго: До цьбго 
часу я ще не зробив цього. Див. сей. 

Цьоця г. з п. сіосіа; на В. У. тільки — тьбтя, 
від тітка. В гостях у нас була тьотя, 

Цюдй див. сюди. 
Цюдою див. сюдою. 
Цюрих, 2игісіі, англ. 2игісЬ, нм. йіїгісЬ; в Г. 

Ціріх; п. 2игусЬ. 

Ч. 
Чабер, чабра і чабру. 
Чавйти, чавлю, ч&виш, чавлять; в Г. ч&вити. 
Чадра, чадри, з тюрк. басіг&; в Г. чадра п. 
Чай, чаю див. герб&та. 
Чайка, мн. ч&йки, чайок Коц. 22. 
Чайківський, а не Чайковський а. 

Чапля, чаплі ; давнє чаплга і цаилга; м. цапля. 
Довгий як чапля, Ном. № 8623. 

Чарка, ч&рки, мн. чарки, чарбк. Пити чарку 
за здоровля когось, ліпше — ?<а здоровля: Стали 
пити па здоров’я молодої, Стор. „М. Пр.“ 86. Ви¬ 
хиляв князь чарку на здоровля любого гостя, 
Бирч. І. 120. 

Час, часу, часбм, мн. часи, часів; давнє часті: 
Не кгкстб дьне N11 маса Остром. Єв. 1056 р. Мт. 
2518. Але поруч з словом чаг*, вже з найдавні- 
щого часу на Вкр. вживалося й слова година, 
напр.: Невбселага година настала Слово о п. Ігор. — 
Ліпше казати іншим часом, а не „в інший час“ 
(== м. „вь иное время"); останнім часом або 
останніми часами, а не „в послідній час“ (== м. 
„вь посл'Ьднее время“); часом, коли не коли, а не 
„від часу до часу“ (= м. „огь времени до вре- 
мени“, уоп 2еі1 ги 2еіі). — В яку годину, в Г. 
О ЯКІЙ ГОДИНІ — це п. Ігк ДЄКАТОую годииоу Гал. 
Четвероєв. 1144 р. Вт* часті з дьне Збірн. 1073 р. 
Вь з ча° днє Пов. вр. літ 6114 р. 77.: о £0<Мпіе 
сячуагЦ]; о кіб^ ^оагіпіе; рггу^б^ о рщЩ. Див. 
зеґарок, Представлення почнеться в п’ятій го¬ 
дині, а не — о п’ятій годині п. 

Часнйк, часнику м. р., давнє чесність: Не їла 
душа часнику, то не буде й смердіти, Номис. Ди¬ 
кий часник, Свидн,- 11. В Г. чосник, мц. чгсник, 
п. С208пек: Вона йому замаже губи соком з чос- 
нику, Маковей „Ревун“ 60 (Про зміну чє на ча 
пор. чата з чета). 

Часопис, часбпису м, р.; арх. форма часбпись, 
часописі ж. р. 

Часослов або книга годин молитбвних. Часо- 
слбвець, з давнього члсослокьць, але на В. У. 
звичайно скорочено: час.ібвець, часловця. Ще 
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Л. Баранович в XVII в. писав: часловщк вьідрВ- 
КСВПЛ'к. 

Частйй, -а, -б; частіший, найчастіший; ч&сто, 
в Г. зчаста. 

Частйця, частйці ж. р. (у См.-Ст. Грам. 42. 
45: чбстиця, чбстиці, частицями). 

Частокіл, -кблу. 
Частування, в Г. частбванє. 
Часть, ч&сти, ч&стю, в Г. частіш а., мн. части, 

частбй, частям, частями; в Г. частий, ч£стям, 
частями. 

Чата, ч&ти, з мета і мата. 
Чатувати на кого: В кущах чатують на зві¬ 

рину, Кул. Іов 87, 
Чахотка, чахбточний (в Г. чахотбчний) м., 

треба — сухбти, сухбт. 
Чашка — це чбша, ч&ра, кблих, давне чашька; 

на В. У. рідко вживається. В Г. вживають ч&шка 
як п. сяазгка зам. череп: Ростяв йому волоссем 
вкриту чашку, Щур. Рол. 41, треба — чбреп; давне 
чр'кп'к, чєрєігь. До мізку чбреп розбиває, Котляр. 
„Енеїда“. 

Чванитися чим: Собою чванивсь, величався, 
Котл. „Енеїда“ II. 15. 

Чей, чень г., на В. У. не вживається; зна¬ 
чіння: бо ж, ж, пбвне: Ти чей не схочеш уни- 
зити мене, Фр. 3. Б. 37. Чень то не довго вже, 
Фр. З в. 131. 

Чекати, чекаю кого-що: Раїса чекала сторо¬ 
жиху, Коц, 46. Два третього не чекають, Номис 
№ 11955. З давнього чигати, п. сяекас. Йного ча- 
іе-иь Остр. Єв. 1056 р. Мт. II3. Мене острови 
ждВт'ь Ілар. Зак. і Благ. — В Г. з п. сяекас па 
Ьгаіа, нм. ^уагіеп аиї, пасЬ, — чекати або ждати на 
кого-що: Чекаємо па вас, Бирч. І. 70. Див. ждати. 

Челюсти, -тів; частіше — щблепи. 
Челядь, чбляди, чбляддю, в Г. челядию а. 
Чемодан, чемодану м. р. з тюрк, сігатасіап; 

народня вимова: чамайд&н; болг. чемадан. В Г. 
валіза, п. \¥а1іга з фр. 1а уаіієе, нм. сііе УУаІІіве. 
Див. куфер. 

Ченстохова, п, С^8іос1ю\¥а; м. Ченстохбвт». 
Чеплйтися до кого-чого або за кого-що: Він 

до вас чеплятиметься, Гр. 66. Довгою косою за 
гілля чепляється М. Вовч. II. 65. В Г. чеплятися 
кого-чого а.: Пропасниця мене чепилася вчера, 
Мак. Яр. 131. 

Чепурнйй, чепурйтися, чепуруха. 
Черв, черВсі м. р., з давнього чрьвь, чєркк 

м. р., але звичайно вживається черва, черви ж. р. 
як слово збірне:. Черва поїла. Червбк, червака 
і червяк м. р. з чьрвгак'н (саранча). Залив чер* 
вака. Коц. 39. 

Червень, чбрвня — давня назва іюля, потім 
іюня: Мць Йюль, рб МкІИ червень, Єв. XIV в. 
В Остріжськім Часословці 1612 р. л. 85: Мць їюмїй 
сир'кч'ь червець. В Г. червець, чбрвця, п. сяегшес - 
назва місяця юня. Черцева спека, Коц. 53. 

Чврвоиий, червбна, червбне, червоніший: Чер¬ 
воний пояс, Гр. 38. Червоних жупанів, Кул. 260. 
Ключ Роз. 1665 р. л. 9 б: море червонеє. В Г. 
червений або черлений з давнього чьрвєнкій, 
чьрлбньїи: Кричав весь червений, Бирч. І. 229. 

Червоніти, червонію від сорому. 
Черг&, черги, по черзі, з давнього черга; 

в Г. чбрга, по чбрзі. Громада живила його і зодя¬ 
гала за чергою, Фр. 3. Б. 82, на В. У. — по черзі.— 
Оминати виразу: „у свою чергу“ (= м, „вт> свою 
очередь"), ліпше: і собі, теж. 

Чергування, в Г. чергбванє. 
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Черевйки, без черевиків і без черевик. Чере¬ 
виків немає, а музика грає, грає, Шевч. 294, 
Вушка од рудих черевиків, Коц. 58. Давнє чере¬ 
вика, Пов. вр. літ 6501 р. по Переясл. сп. 

Через, давнє чр'Ьс'к, чєрезь, вжив, з причи¬ 
новим відмінком: Перекинув голі ноги через край 
човна, Коц. 6. Через Зінька все сталося, Гр. 20, 
див. зза. — В Г. під впливом п. і нм. пишуть: 
Професор предложив знайдену через нього річ, 
„Р. Кр.“ Лз 222 за 1922 р., — треба — що він 
знайшов; написано через поета, треба — поетом, 
або простіш: написав поет. — Вдавнину черезті 
інколи вживалося^ для зазначення продовження 
часу: И й/тдда ИзАслакк поити череск ночк к*к 
<\личкгк8, Іпат. Літ. 6558 р. Не ккіот сн кгл чересті 
нею зил*оу Новг. І Літ. 6811 р. Цей вираз тепер 
зовсім не вжив, на В. У., але в Г., під впливом 
п. рггег, він дуже частий: Через три роки вели 
ми акцію „Укр. Гол." № 197, на В. У.: три роки 
вели ми акцію. Я до него через цілий обід го¬ 
ворю, Леп. З ж. 9, на В. У.: цілий обід, увесь 
час за обідом. За рік усього вивчився, Рудч. Ск. 
II. 115. — Два помнбжити па три (в Г. через три). 

Черемош, черембський. 
Черенкй, черенків г., на В. У. — друкарські 

літери чи др. букви, або шрифт з нм. бсЬгііі, 
Череп див. чашка. 
Черепаха, -пахи ж. р. В Г. інколи під впли¬ 

вом п. вжив, і слово черепаха як м. р.: 
Чудна тварина оцей черепаха, він має дзьоб, 
Поль Бер, Наука природи, Відень, 1920 р., ст. 42. 

Черешня, р. мн. чербшень. 
Черінь, черіню, черінбм м. р. Коц. 19. 
Черкаси, з Черкас. 
Черкйти, черкнути; в Г. чбркати, чбркнути. 

Чернець, черця або ченця, — для милозвуч¬ 
ності! зникає р або п; кличн. відм. черче; мн. 
черці або ченці; пор. чьрньць, чьрньцл, мн. 
чьрньцн. 

Чернйгів, Чернйгова і Чернігів, Чернігова — 
рівновживані форми, а може Чернігів і частіша. 
Форма Чернігів не єсть м., бо відповідає дуже 
частому давньому Черн'кгоігк, Чернігокский. Пол- 
тав. акти 1664„р. ст. 11: Чернкговт*. Черн. гра¬ 
мота 1691 р.: ЯрХ'ИЄПНСКОМ К ЧбрН'ЬгОВСКиЙ. У Коц. 
23: Чернігів. Так само: черни(і)гівський, Черни(і)- 
гівщина. 

Чернівці, з Чернівців. 
Черпання, в Г. чбрпане. 
Чесати, чешу, чбшеш, чбшуть,, чбсаний; в Г. 

чбшу. 
Чесний, а не чбстний а. 
Честь, чбсти, чбстю, в Г. честию а., давнє 

чкетк. Маю честь запросити вас, бо до вас маю 
шсіиу. 

Чбський, чбського (із чешський), 
Четвер, четверга, четвергу, четвергбм; давнє 

четвертгккгк. 
Четьї Минбї, род. в. Чбтьїх Миней, а не Че- 

тій Миней. 
Чехи або Чехія, до Чех, в Чбхах; чбський. 
Чечевйця: Хто в горох, а хто в чечевицю, 

Ном. № 6658. Також сочевиця, давнє сочикица; 
п. 80С2Є\УІСа, чс. зосотсе, бобоуісе. Чечевйчна 
або сочевйчна юшка. 

Чигирйн, Чигирина, чигирйнський, і Чигрйн, 
Чигрина, чигрйнський. Чигирин, духівниця 1600 р.: 
К'ь Чигрине, козакь чигринскнй. 

Чим при порівняннях не вживати, бо це м.; 
для цього вживаємо ніж, від, як, над: Кращий, 
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як ти; кращий від тебе; кращий над усе; але не 
кращий, чим (= м. ч'Ьм'ь) ти м. Див. від, над, 
ніж, як. 

ЧингисхАн, в Г. Джінгісхан; нм. ТзсЬіп^із- 
сЬап. 

Чинйти, чиню, чйниш, чинять, чйнячи (а не 
чинють, чинючи). 

Чисельний г.; на В. У. — численний, великий. 
Числйти на кого г.: На сі війська числити 

можна вельми, Щур. Рол. 90, це з м. „разсчитн- 
вать на кого", ліпше: здаватися на, покладатися 
на. Числйти г., з давнього числити: Числить, чи 
всі, Фр. З в. 196, на В. У. — рахувати, лічйти. 

Число, числа с. р., мн. чйсла, чисел. Замість 
ІУ(= І'ішпегив) звичайно вживаємо Ч(= Число).— 
Ліпше між ними, а не „в тім числі" (= л. „вь 
томт> числі"). 

Чйстий, чистіший, чистіще. 
Читйти про кого-що: Він про це читав, Гр. 

242. В Г. читати о кім-чім а. п. Народне: читати 
за кого-що. — Читати українською мовою, а не 
на укр. мові м. — Читати книжку з початку до 
кінця, а не з кінця до кінця. 

Читальня, в Г. інколи читальня. 
Читіння, в Г. чйтане. 
Чіп4ти кого-що, чіпатися до кого-чого, або 

кого-чого: Нема біди, щоб Франків не чіпалась, 
Щур. 76. 

Чіплйтися за кого-що, до кого-чого: Чіпляю¬ 
чись за каміння, Коц. 21. Біда за біду чіпляється, 
Номис № 2164. В Г. чіплятися кого-що а.: Бо¬ 
лото чіплялося постолів, Мак. Яр. 119. Давне 
ц’кпитисА. 

Чо див. чого. 
Чобіт, чббота (півн. тюрк, з персид. баЬаі), 

мн. чбботи, чобіт, чоббтям, чобітьмй, в чоббтях; 
рідко мн.: чбботам, чбботами, в чбботах. Пучки 
лізуть із чобіт, Кул. 266. В чоботях ходить, а босі 
сліди знать, Номис № 1182. Мц. чоббтім, в чо- 
ббтіх. 

Човен, чбвна м. р., з давнього чд'кн'к, чедить, 
чолнТк, пор. срб. чун, чс. біип. Неначе човен в си¬ 
нім морі, Шевченко 1. Впізнав греків човен, Коц. 
6. Чорний човен нахилявся, Коц. 6. Намалює чо¬ 
вен, Кул. 401. В Г. човбн, човна, човнбм. Інколи 
під виливом п. С20ІП0 вживають човно с. р. Мн. 
човни, в Г. чбвна з п.: Військові човна „Діло“ 
№ 9986, треба — човни. 

Чого, в зах.-укр. часто скорочується в чо. 
Чого їм сваритися, Тр. • 10. Чо ти ходиш запла¬ 
каний, Федьк. І. 8. Чого, по приім. чбго: до чбго. 

Чоколйда г. з п. сге(о)ко1ас1а, а це з іт. сіос- 
соїаіа (вимова: чокколята). На В. У. — шоколад 
з нм. йіе 8сЬоко1ас1е, фр. 1е скокоіаі, англ. сЬоко- 
Іаіе, м. шоколадь. Посли дістануть шоколаду, 
Фр. З в. 188. 

Чоло, чбла, чолбм, на чблі; давне чєдо, чоло. 
Чоловік, див. людина. 
Чому і чом: Чом ти не спиш? По приім. 

чбму: на чбму. — Оминати вираз „при чому“ 
(— м. „при чемт>“), ліпше: а, а при тім, а до 
того. Я впав, і при тому (а не: при чому) забив 
собі ногу. 

Чорнйло, чорнила, чорнилом — вільно вжи¬ 
вається в однині; не вживати у множині зам. 
однини. Писав чорнилом, а не чорнилами м. 
(в мові м. це слово вживається тільки в множині, 
а в однині не вживається). В давнину була тільки 
однина: чкрнидо. 

ЧорнйцІ, чорнйць. 
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Чорнобровий, чорнобрбва а. і чорнобривий, 
чорнобрива. Жінка чорноброва Кул. 204. Собою 
була чорнобрива, Свидн. 14. Чорнобривці, -ців. 

Чорнозем, а не чорнозьом м. 
Чорт, чбрта, мн. чорти, чортів. Чбртик дру¬ 

карський г,, на В. У. тільки — друкарська пб- 
милка. 

Чорторйя, чорторйї ж. р. 
Чотйри, р. чотирбх, д. чотирбм, ор. чотирма; 

давне четкіре, четкіри, чоткіри, четмрк^ь, четм- 
річм'ь, чєтмрк.мн. На В. У. звичайно чєт- дало 
чт, потім шт, тому народні форми: гитйри, шги- 
рбх, жтирбм, штирма (спочатку чтири). В місце¬ 
востях, де ще р м’ягкий, вимовляють: чотйрі 
(штирі), чотирьбх (штирьбх), чотирьбм (штирьбм). 
Про чотири з іменником див. два, дві, три: Чо¬ 
тири столи (а не стола), чотири вербг (а не верби), 
4 слові (а не слова). 

Чотйриста, з давнього чєтиристл; відміню¬ 
ється, як триста. Див. триста. 

Чотирнадцять, р. -тй або -тьох, д. -тй або 
•тьбм, ор. -тьма; народне — штиринадцять; в Г. 
чотирнййцять. Давнє четмрьнлдесАть. 

чувство, чувства; в Г. чувствб, чувства. Але 
на В. У. цього слова звичайно не вживають, бо 
кажуть — почуття. 

Чугуїв, з Чугуєва, а не з Чугуїва. 
Чудесний, чудбсна, з давнього чЗдєсьнкій; 

на В. У. не вживається, звичайно кажуть — чу- 
ДЙВИЙ, ДИВНИЙ, З давнього ДИКкИЬіЙ. В Г. слово 
чудбсний часте: Чудесна добрість, Фр. З в. 209. 
Чудовний — це чудотворний, чудовий — достой¬ 
ний подиву: Чудбвний образ, чудбва година. 

Чуднйй — це чудакуватий, м. странннй, 
чуднбй. 

Чудо, чуда, мн. чуда, чуд, а не чудів, або: 
чудеса, чудбс. Давне ч8до, чВдєсв, мн. ч»дєсд, 
чНдвст». На В. У. мало вжив., частіше — диво, 
дйва з давнього диво. 

Чудуватися з кого-чого, а. кому-чому. 
Чужоземний, а не -ній. 
Чужосторонній, -ня, -нє, а не -ний, -на. 
Чума, чумй, з тюрк.-осм. сита (наголос в цих 

мовах все на кінці слова), болг. і срб. чума, м. 
чума. В Г. дж$ма з п. ййита, — ця форма на 
В. У. зовсім не відома. Як чуми страхався, 
Гр. 46. 

Чура або джура: Із своїм чурою, Кул. 223. 
Гуляв вчора з його джурою іЬ. 337. 

Чути, чую, чувйти, чув, чула про кого-що, 
народне — ва кого: Він про це чув, Гр. 242. 
Не хотів і чути аа його, ІЬ. 26. В Г. чути о кім- 
чім а. п.: Ніхто о нім не чув, Фр. З в. 240. Чути 
чого: Чи ви чули такої казки? 

Чутися, чувся часто вживають в Г.: Чувся 
таким утомленим, Мак. Яр. 76; на В. У. — почу¬ 
вав себе, чув що, почував що. 

чутка про кого-що: Про Зінька не було 
чутки, 225. В Г. чутка о кім-чім а. п. 

Ш. 

Шаблонний, в Г. шабльонбвий з п. згаЬІопо^у. 
Шабля, шаблі ж. р., арх. сабля, р. мн. ша- 

ббль Кул. 296; з камськ.-болг. ваЬда, мад. згаЬІуа, 
стар.-нм. ваЬеІ; давнє саєлм. 

Шавлія, шавлії або шальвія, з лат. ваіуіа, 
д.-г.-нм. єаіуеіа, чс. еаїуЗі, п. 82а1\уі]а, м. шалфей. 
Посію я шавлію рано у неділю, Пісня. 
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Шагреневий, а не шагреневий. 
Шалій, шаліка; пор. братік. 
Шандар — народня вимова в Г. слова жан¬ 

дарм, з фр. §епсІагте: Треба дати знати до шан- 
дарів (на В. У. — до жандармів чи жандбрів), 
Чайк. Ол. 18. 

Шанс м. р., з фр. сЬапсе; звичайно вжив, 
у мн. — шанси. 

Шарж, ш&ржу м. р. (пересада) з фр. сЬаг§е; 
в Г. ш&ржа ж. р. з п. вгагга. 

ф Шйржа г. з п. вгагга, з фр. скатне, нм. СЬагде: 
Поліція розігнала нарід шаржею „Діло" № 9903; 
на В. У. — залп, наббї, але це з м., пбстріл, вй- 
стріл, напад. 

Шаровйри, шаровйрів, тюрк, ваіуаг, ново-гр. 
оа(ні/За#а; в Г. це часте слово з п. вгагадуагу; 
на В. У. звичайно — штани. До червоних шара- 
варів, Коц. 13. 

ШарФ, ш&рфа м. р., з нм. ВсЬагре, фр. 
ГесЬагре; в Г. шарфа ж р. з п. вгагїа. 

шатро, шатра с. р., а не шатер мг, мн. 
шйтра, шатрів; давне шаткрт* м. р. В Г. шбтер 
і шатрб, але частіше намбт; на В. У. шатро 
часте, а намбт дуже рідке. 

Шатен, шатбна, з фр. сЬаіаіп (вимова ближча 
до шатбн); в Г. шатин з п. вгаіуп. 

Шйхва, з дільн.-нм. (іав всЬай, п. вгаїа; р. 
мн. шйхов. Зробив собі шахву на книжки, Гр. 70. 

Шахвйр, -шахваря, з с.-г.-нм. вскаїїаеге, п. 

вгаїагг. 
Шахматов, а не Шахмйтов. 
Шашбль, шашля м. р. 
Швйгер, шв&гра, мн. швагри, з нм. всіта^ег; 

також ш’вйгер, швйгра Тимч. 92. 
Шв&дрон, -бну г. з п. вгдуасігоп, нм. 8сЬ\уасігоп 

На В. У. ескадрон, ескадрбну м. р., фр. евсасігоп, 
м. оскадрошь. 

Шведський, вимова: швецький. 
Швейцар, -ра, з нм. 8сЬ\уеігег, — спочатку 

були з швейцарців; в Г. швайцар, п. вг^а^аг. 
Швейцарія, швейцарський. В Г. Швейцарія, 

швайцйрський, п, Згм^саца, вглуа^сагвкі. 
Швець, шевця, мн. шевці. Але прізвище — 

Швець, Шв.еця, з ПІвецбм. 
Швидкйй до чого: Шв. до роботи. Швидко, 

швйдче, в Г. швидше. Двома днями швидче, 
а не на два дні швидче м. чи о два дні швидче 
п. Нашвидку. 

Швірень, швірня, а не шворень; в Г. також 
СвбрІНЬ, Свбрепь З п. 8\У0Г2ЄП. 

Шевченко, Шевчбнка, а не Шевченько (так 
часто в Г.). 

Шекспир, Шбкспира, англ. 8йакевреаге, а не 
Шекспйр. 

Шеллі м. р., не відмінюється. В Г. по п. від¬ 
мінюють: Свого Шеллі’я „Діло" 1922 р. Лг 40. 

Шбма, шематйзм г. з п. вгетаі, вгетаіугт. 
На В. У. — са?6ма, ежематйзм, сссематйчний з гр. 
о%фа. 

Шепіт, шепоту, рідко — шепт, шбпту. Шепіт, 
Гр. 280. Тихий шепт іде старечий, Фр. „Ів. Виш." 
39. У мн. звич. не вжив., хоч інколи: Лиш гиепти 
чути по кутах, Фр. З в. 233. 

Шерлон Холмс, в Г. Шерльок Гольмс. 
Шерсть, шбрсти, шбрстю. 
Шершень, шбршня м. р., шбршнем, мн. шбр- 

шні, шбршнів; в Г. шбршень, шбршеня, напр. 
у Бирч. II: зі шершенем 53, мп. шершені 53. 59; 
у Коц. 33: шершенів. 

Шостий див. шостий. 
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Шикувати г., п. вгуколуас з нм. всЬіскеп; на 
В. У. рідке, тут — готовити, приспособляти, роз¬ 
ставляти військо в боевім порядку. 

Шймон з п. Згушоп ; на В. У. — Сймон, Оі- 
миж, гр. 21уо)г. 

Шимпанзе с. р. і не відмінюється. В Г. тім- 
пане м. р. з п. вгушрапв. За шімпанса, А. Чайк. 
„Малол." 93. 

Шйна, мн. шини, шин — обруч залізний чи 
резйновий на колесо; з нм. Зсіїіепе. В Г. за п. 
вгупа — це рельс, рельси: Вискочив із шин (на 
В. У. — із рельсів) особовий потяг „Діло" 1922 
р. № 21. 

Шйнка з нм. всЬіпкеп, п. згупка, м. бкорокт>; 
копчбне стегно. 

Шинбн, шйнку, в шйнку, мн. шинкй; інколи 
гиинк, шйнку; з нм. ЗсЬепке. Мц. шиньбк або 
шиньк. 

Шипіти, шиплю, шипйш, шиплять, а не ши- 
иять, шиплячий, а не шипячий (у См.-Ст. Грам.: 
шипять 19, шипячі 15. 61. 65, шипячих 61. 76. 65). 

Шипотіти, -чу, -тйш, -тять. 
Ширина, -нй ж. р. . або простір, простбру,* 

дуже рідко — шир, шйру м. р., а не ж. р. м. 
Шйрйти, шйрю, шйрйтись; в Г. ширити, ши- 

рйтись. 
Широкий, а не шерокий; шйрший. 
Шйроко, в Г. ширбко. 
ШиФр, шйфру м. р. з фр. 1е сЬШге; в Г. 

шйфра ж. р. 
Шия, шйї; давне ішш. Ключ Роз. 1665 р. л. 

31: шкіл; м. шбя. 
Шістнадцять, р. -тй або -тьбх, д. -тй або 

•тьбм, ор. -тьма; рідше — шістьнбдцять, а частіше 
з твердим т, як і п’ятнадцять, — тут т ствердло 

під впливом дальшого твердого складу; давне 
тесть на дєсатє, иіесткналесАТь, іиестьнадцать; 
вимова : шіснанцять, шіснацять; в Г. шіснайцять. 

Шість, р. шостії або шістьох, д. шостії або 
шістьбм, ор. шістьма; давне шесть; мц. шісь. 

Шістьдесйт або шістдесят, р. -тй або -тьбх, 
д. -ти або -тьбм, ор. -тьма; значіння: шість де¬ 
сятків, цеб-то десят тут р. мн.; давне шесть де- 
САТТі, ШбСТЬДЄСАТ'Ь. 

Шістьсот або шістсбт; частіше не відміню¬ 
ється; давне шесть стітт», шєстьсгьтгь, цеб-то 
шість сотень. 

Шкарпетки, шкарпбток, частіше — скарпетки, 
з іт. 8сагра — черевик; фр. езсагріп; п. вкагреікі 
і вгкагреікі. На В. У. тільки — панчбхи. 

Шкварка ж. р., з нм. есіпуагіе; в Г. шквброк 
м. р. з п. вклуагек; чс. ак\уагек. 

Шнідлйвий, а не шкодливий а. Частіше — 
шкідливий для кого-чого, рідше — кому-чому а. 

Шкіра див. скіра. 
Шкіряний або скіряний — звичайні в Г. фор¬ 

ми: Шкіряним поясом, Фр. 3. Б. 23. На В. У. шку¬ 
ратяний або пт/рянйй: Славні бубни за горами, 
а зблизька шкуратяні, Ном. № 2623. Шкуряні 
гроші, Ном. № 6855. 

ІІІкло див. скло. 
Шкляр, *ра, мн. -рі. 
Шкода, шкбди, з д. шкода; мн. шкбди, шкід. 

Дієприслівник — шкбда. 
Шкодувати кого-що або частіше за ким-чим: 

Так шкодував я за тією куркою, Словн. Гр. IV. 
501. В Г. шкодувати о кім-чім а. п. 

Школа, школи, мн. шкбли, шкіл; з гр. о%оіц, 
лат. всіїоіа, зсоїа; в значінні збірнім інколи школа 
(всі учні): Вся школа бігла, Свидн. 22. — В зах.- 
УКРАЇНСЬКНЙ стилістичний словник. ЗО 
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укр. часто вживають це слово у множині: Вигнали 
зі шкіл, Мак. иРевун“. Колиб я був покінчив 
школи, А. Чайк. „Мал.“ 7, Ви до шкіл не хо¬ 
дили, ІЬ. 101. 

Школяр, -ра, -рбві; мн. школярі. 
Шкура — звичайна на В. У. форма: Мороз 

поза шкурою пішов, Кул. 324. Самі кістки без 
шкури, Гр. 42. Див. скіра. 

Шламббн див. рогатка. 
Шлей, шлеї (вимова: шлия), шлбйка, давне 

ШД60. 
Шліхувйтк, сер.-г.-нм. вііїеп, теп. веЬІеіїеп. 
Шлунок, шлунку м. р., часте на В. У.: Не йде 

на шлунок. Але частіше живіт, живота, з д. жи¬ 
вота: Захворів на живіт. Живіт товстий, а лоб 
пустий, Ном. № 6358. В Г. звичайно вжив, жол$- 
док, давне жєдждТкК’к, п. гої^сіек, чс. йаіоисіек. 

Шлюб, шлюбу ДИВ. слюб. 
Шлях, шляху, на шляху, шляхбм, мн. шляхй, 

ШЛЯХІВ. 

Шляхетний Кул. 4; піл*^втнг4йшогіу Перед¬ 
мова до Київ. Апостола 1660 р. В Г. гиляхотпий: 
Жив в Атенах шляхотний муж, Корд. 19. 

Шляхетність, в Г. шляхетність. 
Шляхетство (вимова: шляхбцтво), в Г. шля¬ 

хетство. 
Шляхетсьний (вимова: шляхецький): Дівчина 

роду шляхетського, Кул. 296. Мову шляхетську 
забула, Свидн. 2. В Г. шляхбтський: Одітий по 
шляхотськи, Мак. „Ярош.“ 45. 

Шмат вжив, часто в зах.-укр. зам. багато: Має 
шмат грошей; це з п. 82таі сяави, згтаі йго£і. 

Шмаття — куски чогось: Вхопив мене і рос- 
терзав на шмаття, Кул. „Іов“ 36. Рідше брудна 
білизна: Шмаття золять, Свидн. 28; шмйття —■ це 

часто порвана, брудна одіж: Ходить, як жид, 
у шмбттях. В зах.-укр. шмаття — білизна, одіж: 
На нім шмате дорогеє, Фр. З в. 76. 

Шнур, -ра, шнурбк, -ка, шнурувати, шнуру¬ 
вання, з нм. ЗсЬпиг. 

Шосе с. р., не відмінюється; з фр. 1а сЬаневее; 
народне: сош, сбша, сошб. В Г. шбса з п. згова. 
Див. гостинець. 

Шостий, шбста, шбсте, з давнього шестий, 
зо зміною шб на то; це звичайна укр. форма 
з давнього часу: Пересопн. Єв. 1556 р. Мт. зач. 
12: шоста*, Новий Завіт Негал. 1581 р.: шостий 
57, от шостоб години 33, Книга Луцька 1572 р.: 
шостого. В Г. вжив. арх. форма гибстий. 

Шпага, шпаги, старе спата, гр. влад-у, лат. 
зраіЬа, лит. зро^аз, срб. шпага. В Г. шгніда, я. 
вграсіа^ з іт. йрасіа: У мундурі при шпаді, Фр. 

Шпагат, шпагату, з нм. Зра^аі; в Г. шпа¬ 
гат з п. 

Шпалера ж. р., рідко шпалгр, -ру м. р., з нм. 
<3а8 Зраііеї, фр. ип евраііег, з іт. враіііеге. В Г. 
шпалер з п. вяраіег. Звичайно вжив, у мн.: Кім¬ 
ната була обклеїна шпалерами, Левицьк. І. 490. 

Шпараґн, шпарйґ, з гр. йоладауод, лат. авра- 
га^ііб, іт. врага^іо, п. 8грагад. 

Шпбтити, шпбчу, -тиш, шпбтний, З п. 82ресіс, 
вгреіпу, п. з чс. зраіпу, чс. з нм. зрбШвсЬ, Зраі — 
хороба кінська; на В. У. — бридкий огидний, 
гидкий. В Г. шпетити, -чу, -тиш. 

Шпиг, шпйга, шпигун, -на, шпигувати, з нм. 
вр&Ьеп, чс. йреЬ, йреЬип, п. вгріед. Часте також 
шпібн, з іт. вріопе, нм. Зріоп. 

Шпнґннар, -нйру — народня назва з .V. ски¬ 
пидарі). Літерат. форма терпентин м. р. або тер- 
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пентйна ж. р., з гр. гєд^ірд-од, перс. ІегЬепііп, 
лат. іегеЬіпіЬиє, оіеит ІегеЬіпіЬіпит. 

Шпиталь, -талю, в шпиталі, з нм. Зрііаі Рід¬ 
ше — лазарет, з фр. Іагагеі, нм. Багагеі, іт. 1а- 
гегеііо, — назва походить від назви шпиталю 
св. Лазаря коло Єрусалиму для ирокаженних; 
пор. англ. Іагаг — прокаженний. В Г. лязарет 
з п., треба лазарет, бо Лазар, Ллзлрк, Ай£а$од. 

Шпихлір зах.-укр. з п. зярісіїїегг, с.-г.-нм. 
зрїсіїаеге; на В. У. не вживається, тут — надвїрня 
комора, хлібнйця, маґазйн, житбвня; у лемків — 
зсйпка. 

Шпібнство, шпібнства с. р. або шпіонаж, 
шпіонажу м. р. з фр. Гевріопа^е м. р. В Г. шпіо- 
нажа ж. р. 

Шпона ж. р. або шпон м. р.; мн. шпбни. 
Шрапнель, шрапнелі ж. р. з англ. вЬгарпеї, 

м. шрапнбль ж. р. В Г. шрапнель, шрапнбля м. р. 
З п. 82гарпе1 м. р. 

Шруба, з нм. ЗсЬгаиЬе, через п. 82гиЬа. 
Штанй, штанів, у шт&нях, штаньмй. У шта¬ 

нях Кул. 262. Гр. 61. Коц. 7. 
Штемпель, штбмпля або штбмпеля м. р., штем- 

плбвий, з нм. Зіешреі. В Г. часто стемпель, стем- 
плбвий з п. зіетреї, віетркту. 

ШтеФан — так інколи в Г. зам. Степан; ІИте- 
фан приніс, Хотк. „Кам. душя“ 26. Див. Степан. 

Штовхнути, -хну, -нбш, -нуть; в Г. штбвхну 
штбвхне. 

Штрайн, штрайкувбти див. страйк. 
Штраф, штрафу м. р., штрахув&ти (рідше — 

штрап, штранувати) — кара за шось; страховка, 
страхувати — забезпечувати; з нм. Зігаіе. Див. 
асекурація, гривна. 

Штука, з п. 82іика (а це з нм. Вііїске) — за¬ 

гально вживане в Г. слово. На В. У. не вжива¬ 
ється, тут мистецтво, мистець, по-мистецьки; чи 
не з та§І8іег, уаТотсод, млисторт*? Для В. У. слово 
-штука вульгарне. Пор. чс. шікіг, тівігоупу, п. 
піізіга, тіеіктпу. Давне: х'^дожкиикі,, ^дожк- 
МКЖ, ^ДОЖкСТКО, ^ю гростк, Х'кІТрС'СТкНИК к, ^кі- 
ТрОСТкНЮЙ, укітркій, ИСКЬскНкіЙ. 

Шувар, шувару, з п. 82и\уаг, часте в Г., це — 
Асогиз саіатиз. Плила річка, заросла шуваром, 
Бирч. І. 191. Йде^андвр росклзлд* койскЬ скоєд*8 
носити тростинЬ, шЬклр'к, дозинВ, Тиглів. Олекс. 
XVIII в. ст. 101. На В. У. слова цього зовсім не 
вжив., тут — татарське зілля, татарщина, аїр, ле¬ 
пеха, цар-зілля. 

Шукати кого-чого (рідко кого-іцо): Малень¬ 
кими ручицями пазухи шукає, Шевч. 13. ІПука 
козак свою долю, іЬ. 9. Шукаючи стежечки, Коц. 
21. Шукала своїх очей, Коц. 13. Мати дочки шу¬ 
кала, Метл. 231. Тих доказів шукатимем, Гр. 199. 
Чарки шукає, Кул. 371. Мдє.ио шУкдти нл8кн 
„Ключ Роз.“ 1665 р. л. 16. Хоціетк ко ироДТь ИС- 

клти отрочАтє Остр. 6в. 1056 р. Мт. 213. — В Г. 
майже виключно вживають шукати за ким-чим 
з п. 82икас га кіт (а це з пм. паск еідуає висЬеп): 
Пішов за ложкою шукати, А. Чайк. „Віддяч." 40. 
Блукав по Альпах, шукаючи за дикими козами, 
Корд. 84. Шукали за виновниками „Діло“ 1922 р. 
№ 29. — Див. глядати. 

Шум, шуму, шумний, але частіше — г&мір, 
крик, гйлас, гармйдер, гучнйй, бучнйй. Давне 
шКдл'к, іиЬдлкнкій. 
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Щ. 

Щабель, щабля; в Г. також щебель. 
Щавель, щавлю; вГ. щавель; зах.-укр. квасбк. 
Щавнйй г., з давнього щаккнкій. На В. У. кис¬ 

лий: Кислий борщ, кисле яблоко. 
Щаслйвий, щасливіший; рідше: щаслйвший, 
Ще: ще хочу їсти. В Г. часто єще з давнього 

ІЄІ|ІК. Див. еще, Іще. 
Щент, вираз дощенту частий на В. У.: Він 

погиб до шчбнту Кул. От. 42.; п. йозгсг^іи; ціл¬ 
ком, зовсім (щент — це кришка). В Словн. Памви 
Беринди 1627 р.: до фЖтУ. Тишів Олекс. XVIII в. 
л. 81; Плодик иу'ь кки’Вкили до фентУ. 

Щйголь, щигля або щйгол, щйгла; щйглик. 
Щипати, щипйю; в Г. часто щипати. 
Щйпці, щйпців; м. щипці. 
Щйрість, щйрости, щйрістю. 
Щйро: Молились щйро козаки, Шевч. В Г. 

часто гцйре а., щиренько. 
Щічка, мн. щічки, щічок. 
Що, з давнього чкто, што; з XVI в, вже 

і|іс*. — В живій мові часто зам. гцо вжив, що. — 
Коли що додається до найвищого ступіня, то 
його треба з ним писати вкупі: щонайкращий, 
щонаймолодший. — В значінні часу гцо приєд¬ 
нується до слова розділкою: що-хвилйни, що-го- 
дйни, що-дня, що-тйжня, що-мїеяця, що-рбку, що¬ 
ранку, що-вбчора. що-пбчі, що-зимй, що-п’ятниці, 
іцо суботи, що-веенй, іцо літа, що-бсени, що-сйли 
і пч '7 все іменника при гцо ставимо в родо¬ 
вім відмінкові; в Г, в таких виразах іменника 
ставлять в називнім відмінкові: що хвиля, що 
сила і т. п,, це п.: со сііл^ііа, со еііа, со £осІ2іпа, 
со Іусігіец, со рщіек і т. п.: Невдоволення що 

хвиля розливалося по ньому, Фр. 3. Б. 89. Бігли 
до могили що сила, Чайк. За с. 50. Стояв гнівний, 
ладен вийти гцо-хвилигіи, Гр. 84. 250. — Але 
прикметника та заіменника по що ставимо в на¬ 
зивнім відмінкові: Вона віщує щось недобре, Гр. 
74. Що таке тут сталося? Що тут моє? Під впли¬ 
вом п. в Г. часто в цих випадках ставлять ро¬ 
дового відмінка: То щось іншого, іо со іппе§о. 
Може знов сталося гцо злого, Бирч, II. 129. Щось 
щемить у нього в глубині душі, — і сам він не 
знає, що такого Фр. 3. Б. 140. Див. щось. — Ста¬ 
рий ~вираз гцо мога значить: скільки можна: Ка- 
сян назносив що мога сухого бадиля, Чайк. Від. 
17. — Що*вівтірка, що-суботи, а не по вівтірках, 
по суботах м. — В прикметникових реченнях звяз- 
кою найчастіще буває що\ Парубочі літа — то 
орел молодий, що до сонця із скелі злітає, Олесь. 
Глянь — отеє остання нитка, що мене тягла до 
праці, Фр. Ів. Виш, Коли звязку вживаємо не 
в називнім відмінкові, тоді ставимо що з відпо¬ 
відною формою від займенника він, напр.: що його 
(якого), гцо йому (якому), гцо їй (якій), що ним 
(яким), що нею (якою) і т. п.: Ось і рівчак той, 
що його промила весняна вода, Коц. Ми не лиси, 
гцо їх стрілець викурює з ями, Фр. 

Щоби скорочується в гцоб\ на В. У. частіше 
вжив, гцоб, рідше щоби; в Г. навпаки: частіше 
щоби. Давне чктовкі і чкток'к. Щоб (а не аби) 
лани широкополі було видно, Шевч. Вдавнішу 
часто вживали акм зам, щоби; тепер цей а. за¬ 
лишився ще в зах.-укр. говорах, але літерат. мова 
його не вживає, вжив, лише іцоб, гцоби. Див. аби. 

Щогід г. а. — що-року. Наш тато виходить 
гцогід (на В. У. — що-року) на непевне, Чайк. 
На ух. 17. 
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Щойно часте в Г.: Забезпечить він свої й 
братові границі від заходу, тоді гцойно й піде 
в степ, Вирч. І, 35. На В. У. не вжив., тут — 
тільки. Див. іно, Йно. 

Щока, щоки, мн. щбки, щок; в Г. щбка або щбка. 
Щось, по слові щось прикметник чи заімен- 

яик треба ставити в називнім відмінкові, а не 
в родовім: щось таке, щось подібне, щось мож¬ 
ливе. Уважала себе за щось вище, Коц. 49. Це 
щось заїзже, Г. Барв. 209. По-польськи в цім ви¬ 
падку ставлять родовий відмінок: соб іакіе^о, сов 
росІоЬпе^о. Під впливом п. і в Г. кажуть: щось 
такого, щось подібного: Говоримо про щось лише 
можливого, лише подумай ого, См.-Ст. Грам 91 
Див. що. 

Щотйна, рідше щетина а.; мц. щітина. 
ЩУР, щура, мн. щурі. 

Ю. 

Ю причиновий відмінок від вонй, но при- 
іменниках ню, — звичайні й часті в зах.-укр. 
форми; давне кк, ю, н№, ню. Так багато вже ка¬ 
рались за пю, Фр. З в. 217, Імив би ю та й три¬ 
мав, Хотк: „К. душя“ 20. На В. У.: взяв би її, 
за неї. Див. він. 

, ._ ^Ювелір, -ра, з нм. <Іш\'ЄІіег, чс. іиуеіїг; п. 
,] иЬхІег. 

Ювнлей, ювилбйний; ювеляр; в Г. ювелят, п. 
диЬіІаі. На В. У. також юбилбй, юбилейний. Ст. 478. 

Юг, юга м. г. а., треба — південь, півдня; 
давне югік. 

Ю'лиця, вулиця, улиця. Прийде й на нашу 
юлицю празник, Кул. 227. 

Юмористйчний, а не юмористичеський м. 
Юнак, юнака, — часте в укр. літ. мові: Дів¬ 

чину вродливу юнак покохав, М. Воронйй. Він 
був юнак уродливий, Кул. 103. ІЗ Г. частіше мо¬ 
лодець. Див. молодець. Вже вдавнину було іон акт*, 
але вжив, рідко, частіше — юнбша, напр. „Ключ 
Роз.и 1665 р. л. 40. 

Юрйст, а не юрйста п, 
Ю'хта, юхти ж. р., чс. дисіїіа; із слов. мов 

нм. йег <ІисЬіеп. В Г. юхт м. р. з п. дисЬі. 

Я. 

Я, р. менб, д. мені (зах.-укр. ми, мні, див. ми, 
мні), прич. менб (зах.-укр. мя, див. мя), ор. мнбю, 
місц. мені. Мн. ми,*р. нас, д. нам, ор. нами. 

Я'блоко, яблока с. р.; давне икл'кко; в Г. 
часте ябко, пор. чс. д аЬІко, п. даЬІко; пор. у А. 
Чайк. „Олюнька" прізвище: Іван Ябчак. Мц. 
поширена вимова: яблуко, але писати так не 
треба. 

Яблоневий, вимова: яблг/невий; давне «кле¬ 
новий. Писати яблуневий не треба. 

Я'блоня, яблопі ж. р., вимова: яблуня; давнє 
гаклонк. Писати яблуня не треба. 

Я'блочннй, в Г. яблбчний. 
Ява: Де сон а ява, Леп. З гл. 139. Ясно 

виджу, мов на яві, іЬ. 87. 
Явлйтн, виявляти з себе або собою: Віче являло 

з себе всю власть, Фр. „Зах. Б.и 48. 
Я'года, мн. ягоди, ягід. 
Ябчно, ябчка с. р., мн. яечкм або яєчка; в Г. 

яєчко, мн. яєчка. 
Язйк, язика, язикбм, на язиці, мн. язикй 
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язиків; в Г. ще давня вимова: язика, язйком, на 
язиці. На язик був гострий, Гр. 59. 

Язичок, -чка; в Г. язйчок, язйчка, на язйчку. 
Яйце, яйця, мн. яйця, яєць; в Г. мн. яйці 

Жел. 311. 
Як і яко повстали з давнього йко; обидві 

формі вживані: як (нм. те) і яко (нм. аІ8), але фор¬ 
му яко у нас забувають. Грінченко склав букваря 
як учитель; Грінченко, яко учитель, писав попу¬ 
лярні книжки. Українське мовознавство, яко наука, 
ще молоде. — При порівнянні: Я прийшов скоріше, 
як ти; див. ніж. — В Г. часом вжив, як небудь зам. 
як ні: Як небудь не дивився, не запримітив, — 
це з ». ^ак коїтек, на В. У. — як ні дивився. — 
Як не як ліпше, ніж „в кожному разі" м. — Вжи¬ 
вати тільки, скоро, а не „як тільки" (= м. какт> 
только). — Приєднуючись до найвищого ступіня, 
як пишеться з ним вкупі: якнайкраще, якнайско- 
ріще, якнайбільше. — Як стій — див. стій. — 
Арх. яко мбга (в Г. як мога) часте: Нахилити яко 
мога більше людей, Гр. 87. — В формі якось (в Г. 
якбсь) постійно арх. яко. 

Якйй, яка, як& не скорочувати на як: Кожне 
розуміє, яка (а не як) то велика в письменстві 
сила, бфр. В Г. часто зам. якйй, яка, як& вжив. 
як: Як (на В. У. який) великий вплив має рід 
на відміну, Ом.-Ст. 63; Не знав добре, як (на В. У, 
яка) вона велика, Чайк. На ух. 16. — Не вживати 
виразу як старий (нм. ^ієуієі а11), зам. скільки 
літ має, якого віку. 

Який в побічнім реченні вживаємо звичайно 
тоді, коли треба підкреслити якість речівника: 
Який пан, такий крам; Це людина, яка не зро¬ 
бить зла. Але значно частіще народня мова вжи¬ 
ває в побічних реченнях котбрий, котрий (мова 

літературна часом оминає його, ніби полонизму, 
тоді як це давне наше которкіВД Так, в Думах 
звязкою в прикметникових реченнях вжито 11 раз 
которий: Мої бідниї невольники, коториї були 
у неволі, то всі стали на волі 80; Не знатиме 
отець, у^которої каторзі шукати. Див. котрий. 

Якййсь — при відміні змінюється який, до 
якого добавляється -сь: якогось, якоїсь і Т. Д. 0р. 
в. якимсь, але з вимог милозвучности бувають ще 
форми якимся і якимось'. Якимся непевним голо¬ 
сом, Гр. 83. Якимось куснем долота лупають, Фр. 
З в. 233. 

Я'нів, Я'кова, з Іакиж'ь, гр. ’ІакшЗос, а не 
Якуб з п. ^кбЬ. 

Якурат, якуратний, народня форма; літера¬ 
турна — акурат, акуратний, з лат. ассигаїиє, пм. 
ассигаі 

Ялівець, ялівця, а не яловець а. 
Я'мпіль, з Я'мполя, ЯМПІЛЬСЬКИЙ. 

Я'нгол, янгола — часта на В. У. форма, з дав¬ 
нього Іангедт. ; янголів Гр. - ЗО, янголяточко, ІЬ. 
246. Звичайна літерат. форма — атол, анголятко, 
анголяточко; мц. янголь, янголя. Див. ангол. 

Янич&р, -ра, мн. -ри, яничар; з тюрк, ^апісе^і. 
Я'нкель, Я'нкеля, Я'нкелеві, Я'нкелем; Янке- 

лів, Я'нкелева. В Г. при відміні е випадає, напр. 
у А. Чайк. в „0люн.“ читаємо: Янкля 21. 22, 
Янклеви 22. 25, терпеливість Янкльова 22. 27. 

Японія, япбнець, япбнка, япбнський, з фр. 
1е Зароп. В Г. Япанець, япйнський з нм. ^рап, 
ЗарапівсЬ. І почав писати пильно про політику 
японську, Мак. Рев. 36. 

Ярина — це збіжжа, що.його сіють весною; 
в Г. звуть яринбю, за п. аг гуп а, й городину: 
Плотик до городця з яриною, Чайк. „Одарка" 40; 
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п. ^а^2Iупа на В. У. горбдина: їли хліб або горо¬ 
дину, Гр. ЗО. 

Яркйй рідке слово, і визначає пожадливий 
в половім значінні, м. страстний: Ярка молодиця. 
В Г. часто вживають яркий по ль, зам. ясний, 
яскравий і Яркійше спалахнуло поломя ненависти, 
Грушев, „Історія України-Руси“ VI. 261, ліпше — 
ясніше. Яркійшими (ліпше — яскравішими) сло¬ 
вами „Вперед44 1920 р. № 280. Яркіще зівала го- 
ронь поломіню, Бирч. І. 28, треба — ясніще па¬ 
лахкотів горен (в кузні) полум’я. 

Я'рмарок, ярмарку м. р., рідше ярмалок, з нм. 
ЗаЬгтагкі — роковий базйр: Там ярмарок, Гр. 
176. 184. На ярмалок брався, Кул. 67. Не вживати 
ярмарка ж. р. м. 

Ярмо, ярма с. р., мн. ярма, ярем; чс. ^агшо, 
п. ^а^2то; давнє ирьмчк м. р. В Г. ще вжив., крім 
ярмо, і арх. ярбм, ярма м. р. 

Ярмолйнці, з Ярмолйнець. 
Я'сень, ясеня, також ясен, ясена м. р., давне 

мскн'к: Ясень раз-у-раз скрипів, Шевч. 1. Ясене¬ 
вий і ясеновий. Чс. іавеп, слов. ^а8еп, срб. засен, 
п. ,]а8Іеп. 

Я'си, з Яс: Вернувся зпід Яс, Мак. Яр. 26. 
Яскйня г., на В. У. — печбра, часте в Г., п. 

Іавкіпіа, чс. ^е8купб; у письменників XVII в. 
часом мскйнд, але з п. І швидко сітка вхід яскйиі 
заплела, Фр. „ІВ. Виш.“ 51. Живуть вони в пече¬ 
рах сумовитих, Кул. „Іов“ 63. 

Ясла, ясбл. Я'сна, ясбн. 
Я'снйй, ясна, яснб, ясніший, найясніший. 

Зірочка ясна-яснюня, Гр. 54. Таким ясбнним 
блиском вгбру бють, Щур. Рол. 79, Я'сно, в Г. 
ясне. 

Я'стреб, ястреба, ястріб, ястріба і яструб, 

яструба; давнє мстрАкт*, «стрекіт, истр’ккть; пор 
срб. ^астри^еб, чс. деєії-аЬ, п. ^а8і^2^!Ь. 

Я тер, ятера, рідше — ятір, ятера. 
Я'ти, йму, ймеш, яв, яла, яло, яли — часто- 

вживані в Г. форми, з давнього ити, ил*Ь, гал’к, 
мла. ІІа В. У. нема цих форм, тут — брати, бра¬ 
тися. Часте в Г. я лося зам. подобае, лйчить, при- 
стбйно, гбже, пристіло; лому не ялося ще раз 
посилати послів, Бирч. II. 29. Гей, не ялбсь вті¬ 
кати, гордий царю, Щур. Рол. 89. 

Яфини, яфин, афйни, яфйри, яфйр мад. — 
постійні назви в Г.; на В. У. черниці, чернйць. 
Тьма яфин, Могильн. 437. Пор. п. даГту. 

Я'хта, яхти ж. р.. так на В. У.; з гол. іагі 
анг уасЬі, нм. сііе ЛасЬі. В Г. яхт м. р., п. іасЬі 
фр. 1е уасЬі. 

Ячмінець, ячмінця, а не ячменець а. 
Ячмінний колос, ячмінне збрно; мука ячна 

(вимова: яшна) або ячмінна. Давне мчкмбньніий 
1 МЧкНкІН. 

Ячмінь, ячмбню, давнє мчкл\енк. 
Ящірка, ящірки, мн. ящірки, ящірок, також 

і ящурка; давнє мірєрицл, мірерії. Ящурйний. 

Винники коло Львова. 
11. X. 1923. 
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ДОДАТКИ. 

1. Як вимовляти грецьку /3. 

Додаток до ст. 20. 

В давнішу добу греки вимовляли свою (З здається 
близько- до б; цю давнішу вимову (З перейняли від 
греків римляне й передали її всім тим мовам, іцо пов¬ 
стали з їхньої мови; пор. гр. (3ар(3арс^ і лат. ЬагЬагив, 
аХа[Застро<; і аІаЬавіег, ’А і АЬеІ, аХфя(Зу;тоу і аІрЬа- 
Ьеіию і т. п. Від цеї давніщої доби—з вимовою гр. |3 
як б до нашої мови зайшло дуже мало слів, а саме: 
корабель, субота, обри. 

Але в IX віці по Христі, коли греки понесли 
християнську віру слов'янам, вони вже вимовляли свою 
(З як в, а не б (так вони й тепер її вимовляють), і св. 
Кирило, складаючи для слов’ян азбуку, взяв для сло¬ 
в’янського звука к, в форму тодішньої гр. (3. От з того 
часу ми, українці, грецьку (3 вимовляємо виключно як в, 
а не як б, напр.: Авдій, Аверкий, Аврам, Авакум, Ам- 
вросіЙ, Варвара, Василь, Венедикт, Гаврило, Гервасій, 
Євсевій, Зиновія, Яків, Іов, Саватій, Авель, херувим, ам¬ 
вон, Вифлеем, Византія, діявол, алфавит і т. п. Наші 
пам’ятки з ХІ-го віку в сотнях прикладів знають ви¬ 
мову (З лише як в, а не б, напр. аафд&ить, лравийскь, 
Пвєль, влрвдрпк і т. п. 

Тільки в деяких словах—їх дуже мало,— впрост 
перейнятих з Європи, бренить у нас (3 по чужому — 
як б, напр. бальзам (але давне валсдл\ь). 

Росіяне, серби й болгаре так само споконвіку зна¬ 
ють врмову [3 лише як в. 

Поляки перейняли собі виключно римську вимову 
і послідовно скрізь грецьку ІЗ передають через в. За 
останнє століття за цею римською вимовою пішли й га¬ 
личан е, і, забуваючи свою тисячелітню традицію, по¬ 
чали грецьку [3 писати й вимошгяти дуже часто (але 
не скрізь) як б, напр.: Амброзий, Арабія, альфабет, 
Бенедикт, Зинобія, амбон, Бізантія, Евзебий і т. п. 

На Великій Україні міцно бережуть своєї рідної 
тисячелітньої традиції і грецьку (З вимовляють і пи¬ 
шуть тільки ЯК в. 

Додам до цього, що в новогрецькій мові й тепер 
З вимовляється тільки як в, а не б. 

2. Рід чужих слів в українській мові. 

Категорія граматичного роду — мужеського чи 
жіночого — спочатку життя мови людської належала 
тільки назвам осіб живих, — перше людей, а потім 
і інших живих істот. Молоді живі істоти звичайно до 
зросту стояли поза цими групами і творили рід нія¬ 
кий, або, — як ми кажемо,— середній (ліпше б — нейтраль¬ 
ний). Таким чином саме життя поділило живі істоти на 
три групі, яких розріжнення скоро перейшло й до мови, 
до граматики. 

Значно пізніще, уже в той час, коли людина 
в більшій мірі культивувалася, повставало потроху ро¬ 
зуміння роду серед річей неживих. Допомогло цьому 
те, що перші люде персонификували собі природу, — 
на все вони дивилися, як на живе, вірили в особливе 
життя всього, що було круг них. Так повставало по¬ 
волі розріжнення роду серед річей, — і до цього роз¬ 
ріжнення перші люде приклали вже готові форми родів 
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мужеського, жіночого або ще підростаючого, — ніякого, 
нейтрального в половім підборі. 

Розріжнення роду живих істот не було трудним, 
бо було реальним та наочним; але розріжнення роду 
неживих істот — плід першої философсько-по етичної 
праці людства — все було важким, суб’єктивним, і тут 
люде постійно плуталисн і не згоджувалися. 

Але з плином тиснчеліть поволі кожний нарід, — 
але кожний згідно з своїм власним філософсько-пое¬ 
тичним поглядом на природу, — утворив собі своє 
власне розріжнення родів неживих істот, — звичайно, 
кажу тут лише про ті мови, що знають рід, бо біль¬ 
шість народів в світі роду не знають; в світі нема 
двох мов, щоби це розріжнення роду було в них одна¬ 
ковим, напр. хоч би в мові французській та німецькій 
в порівнянні з нашою: буря — ога^е м. р., <іав Шде- 
тіїег ; вікно — 1а іепбіге, <Іав Еепвіег; вода — Геаи ж. р., 
(іав \Уаввег; дім — 1а таівоп, сїав Наив; поле — 1е 
сЬатр, (іав Ьаіні; стіл — 1а іаЬІе, <Іег ТівсЬ і т. п. 

Це саме ми бачимо і в мові українській, — у нас 
нема хитання в розріжненні роду живих істот (хитає¬ 
мося інколи хиба лише там, де физіологичний рід про¬ 
ступає не ясно), але в розріжненні роду неживих річей 
у нас часто нема едности. 

Рід річей неживих ми, українці, розріжняемо ви¬ 
ключно по граматичному закінченні їх; при цьому най¬ 
головніша ріжниця родів з плином часу витворилася 
в нас така: 

а. До мужеського роду відносимо всі назви, що 
вдавнину кінчилися на твердий глухий звук, цеб-то 
на Ті ; пізніще, коли "к в X—XII віках зник з нашої 
мови на кінці слова, головною ознакою мужеського роду 
став твердий приголосний звук на кінці слова, — стіл, 
дім, ніж, піл, грунт і т. п. 

б. До жіночого роду належать всі назви з -а (-я) 
на кіпці: вода, земля і т. и. 

в. До середнього роду належали всі назви, що 
мали на кінці не глухий звук (т*, ь), а чисте $, є 
або а ; тепер до середнього роду належать назви з за¬ 
кінченням -о, -е, або з закінченням -я, а по шиплячих 
-а, але такі, що й в родовім відмінкові мають -я чи -а} 

або слова так званої приголосної зміни. 
Це були і єсть найголовніші ріжииці для роспі- 

знаваиня роду неживих річей. Але поза цими трома гру¬ 
пами маємо ще досить велику групу слів, що колись 
кінчилася на м’ягкий глухий звук, — на ь, тепер на 
-6, — група хитка, бо не мала вона усталеного роду: 
слова на ь, тепер -6 належали почасти до мужеського 
роду, а почасти й до роду жіночого. От з цими словами 
на -6 вже вдавнину була велика плутанина, котра 
з плпном часу все збільшувалася. Так, скажемо, слова 
коль, гол^кь, мозоль, моль, псалтирь, СТбПЄ.НЬ, 
САЖКНК і т. п., теперішні: біль, голуб, мозіль, міль, 
неавтир, ступінь, сажень вже вдавнину були то муж* 
ТО ЖІІЬ роду і їх постійно, що до роду, плутали. 

Щоб не плутатисн в роді неживих річей на -6, 
мова сама вже з давнини стала давати собі ради, 
в першу чергу в той спосіб, що перейначувала закін¬ 
чений -ь на -я (по шиплячих -а), цеб-то давала їм ви¬ 
разну й міцну ознаку жін. роду; так, вже в давній 
нашій мові були формп: гжск і гжсккл, л кжк і л кжи, 
псдлтирь і псалтир», тополь і тополга, постель 
і постєлга, гкнь і ткнга і т. п., так як було парт, 
і пара, акрид ж і акрид а. 

З плином віків цей нормальний процес в нашій 
мові все збільшувався, і мова часто корис/гається з того, 
що давньому слову на -6 невпразного роду надає за¬ 
кінчення -а чи -я, і цим відразу вже виразно при¬ 
кріплює це слово до роду жіночого; так, скажемо, 

УКРАЇНСЬКИЙ стилістичний словник. 31 
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з давніх мозоль, лшшк у нас стає мозоля, миша, ма¬ 
ємо одіж і одежа; маємо навить лтс.ія, поля, з давніх 
ЛШСЛЬ, коль ж. р. 

Другий засіб, з якого кори стає наша мова для 
точнішого зазначення роду неживих річей, це той, що 
слово набуває собі твердого закінчення, а цим самим 
переходить вже виразно до мужеського роду. Характер¬ 
ною ознакою українських приголосних звуків було те, 
що з плином: часу вони все твердли, і більшість їх на 
сьогодні вже ствердла зовсім, тоді як вдавнпну вони 
були м’ягкими. Коли вдавнину слова кінчилися на 
м’ягкий приголосний, скажемо ГОЛ*КЬ, ПКІЛЬ, дото¬ 
пись, то вони були невиразного роду; колп ж кінцевий 
приголосний у них стверд, то це відразу ці слова — 
голуб, пил, літопис — перевело до роду мужеського. 
Так трапилося в нас з багатьма словами, разом з тим 
і з всіма словами на -?шс, які в давнину були всі ж. р. 
на -пись, а тепер, по отвердінні кінцевого с, стали 
словами муж. роду. 

Я навмисне докладніше спинився на історії роду 
взагалі, щоб стали нам видніїцими закони зазначення 
роду слів. Знаючи все те, іцо досі сказано, нам легче 
буде орієнтуватися в роді тих чужих слів, які постійно 
заходять до нас. 

Чужі слова, що до встановлення їхнього роду 
в нас, звичайно пішли традиційною дорогою наших 
власних слів. Переймаючи якесь чуже слово, ми ніколи 
не цікавимось, якого роду було воно в своїй мові, — ми 
надаємо чужому слову, як і свойому, певного роду лише 
по його закінченні. Це нормальний процес в житті 
кожної мови в світі, що знає роди, бо ж кожна мова, 
як бачили ми вище, має свої власні підстави для рос- 
поділу слів по родах. Отож, переймаючи чуже слово, ми 
даємо йому рід по його закінченні, ніколи не огляда¬ 

ючись на те. якого роду було воно в своїй мові, звідки 
прийшло. Це ость споконвічний закон нашої мови. 

Так, як наша мова, роблять і всі інші мови, — 
позиченому слову надається рід по законах своєї власної 
мови, а не по законах теї мови, звідки слово прийшло. 
Для доказу цього наведу хоч трохи прикладів, з яких 
видно, шо мови, напр. французьська та німецька не 
додержують одного роду, позичаючи слова одна від 
одної: 1е саЬіпеї — Даз КаЬіпеЦ 1а саіаГаЦие —- сіег 
Каіаіаїк, 1е сіюкоіаі — Діє 8с1юкоІаДе, 1е сі^аге — 
(Діє XІ£аітС, 1а еоіоріїапе — сіаз КоІорЬопіит, 1а £Іу- 
сегіп — сіаз (Яугегіїї, 1е уасЬі —- Діє ДасЬі. 1а Іацие — 
Дег Ьаск, 1е Ііїгс — Даз Ьіїег, 1е тасиїаіиг — Діє Ма- 
киїаіиг, 1а тапеиуге — Даз Мапбуег, 1е топорої — 
Даз Мопорої, 1е раріег — Даз Раріег. 1а рогсеїаіпе — 
Даз Рогсеїап, 1е гбі — Діє КоІІе, 1а заііе — Дег 8аа1? 
1е астіпаіге — Даз Ветіпаїїит, 1с зо 1о — Даз 8о1о, 
1е вузіете — Даз 8узіет, 1е ІІіеогете Даз ТЬеогст, 
1е ипіуогте — Діє ІІпіГогт. 

Прикладів подібних можна було б збільшити на 
скільки вгодно, і вони красномовно свідчать нам, що 
кожна світова мова, переймаючи чуже слово, надає йому 
рода по своїх власних законах, а не по законах теї 
мови, звідки бере слово. 

Ось іще декільки прикладів, як мови європейські 
переймають слова з класичних мов: аІрЬаЬеіиш о. р, — 
фр. аІрЬаЬеі м. р., Даз АІрЬаЬеі, іт. аІіаЬеіо м.; агсЬіуит 
е. — фр. агсЬіуез ж. Дав АгсЬіу, іт. агсЬіуіо м. р.; 
саІепДагіит с. р. — 1е саІепДгіег, Дег КаїепДег, іт. 
саІепДпгіо м. р.; е. р. —- 1е ^уіппазе, Даз 
Оугппазіит, іт. ^іппазіо м.; — 1е іііеогете, 
Даз Тііеогеш, іт. іеогеша ж. р.; кіт?у. — 1е Іііге, Даз 
Ьііег, іт. Ііїго ш. р. і т. п. 

Як бачимо, європейські мови, позичаючи собі слова 
з мов класичних, надають їм рід по законах своєї мови 
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і при цьому звичайно не оглядаються на те, якого роду 
було це слово в мові класичній. 

Так само робить і наша українська мова, — вона 
переймає чуже слово з Його вимовою, але роду надає 
йому того/який по його закінченні мусить бути по 
законах нашої мови. Приклади: фр. ауапсе ж. р. — 
аванс м. р., фр. аиію ж. рсіав Аиіо — авто с. р., фр. 
аиІоДаЙ м. р. — автодафе с. р., фр. аиІотоЬіІе ж. р 
сіяв АиіотоЬіІ — автомобпль м. р., фр. асігевве ж. р.— 
адрес м. р., фр. а9иаге1Іе а/с. і?. акварель м. р., гр. 
у\іь)]х7. ж. р< — аксіома ж. р., лат. асШт с. і?. — акт 
м. рнм. Акяіве ж. р. — акциз м. р., гр. хл'ух 
с, р* — алфавит ле. гр. ж. — анаграма 
ж. гр. 2чх)чУс.<: ж. — аналіз ло нм. НаївіиеЬ 
с. р. — галстук м. р., ухсрЦх с. — нафта ж. і»-. Фр- 
шапеиуге ж. р., сіав Мапбуег — маневр л<. і?., фр. 
пе§1і§6 лі. і?. — негліже с. рнм. Раріег с. 1е ра- 
ріег — папір л/. р., фр. гОІс .я. 73. — роль ж. р., іт. 
воргапо лі. — сопрано с. р. і т. н. 

Цих прикладів можна подати скільки завгодно 
(див. їх в Словнику) і вони ясно свідчать, що україн¬ 
ська мова, переймаючи собі чужі слова, надає їм рода 
лише по закінченні їх. 

В українській мові свої слова на -6, як ми вже 
бачила вище, часто належать до категорії слів з не¬ 
певним родом. Коли ж заходило до нас чуже слово 
з мнягкою приголосною на кінці, цеб-то з -ь, то з та¬ 
ким словом постійно було в нас хитанвя в означенні 
його роду, і це вагання з родом таких слів залиша¬ 
ється аж до ‘ сьогодні, — ми ніяк не встановимо постій¬ 
ного роду таким словам, як ось: рояль, віолончель, 
псавтир, мигрень, картофель, шрапнель, туфель і т. и. 
Мова сама почала давати собі раду з подібними сло¬ 
вами так само, як і з своїми, — почала зміняти кін¬ 
цеве -6 на -я, цеб-то виразно прив’язувати їх до жі¬ 

ночого роду; так повстали наші пспвтиря, картопля, 
трапнеля, туфля і Т. П. 

Із всіх європейських мов польська мова в способі 
позичання чужих слів займає чи не виключне стано¬ 
вите. В більнюсти йде вона загальною для всіх доро¬ 
гою, але надзвичайно часто додержує того роду пози¬ 
ченого слова, яким він єсть в мові, звідки слово пе¬ 
рейнято. А щоб це не йшло всупереч законів своєї 
мови, поляки в-той чи інший спосіб перероблюють за¬ 
кінчення слова, найчастіше на жіночий рід. Ось цьому 
приклади: 1е пе£ІІ£<з — пе^іія м. р'і 1а гаїїїпасіе — га- 
йпасіа ж., сііе Акгізе — аксуга ж., лат. атЬо — ат- 
Ьопа ж., фр. апессіоіе ж. р. — апек(Іоіа ж., г, — 
апаїіга ж-р , фр. 1а егауаіе — кгалуаїка ж., <ііе КоІІе — 
гоїа ж. рч лат. еіаввів ж. р. — кіава ж. р. і т. п. 

Любить польська мова латинські слова на -ти 
або -іит лишати незмінними і при тому додержує сер. 
роду, чого не роблять інші європейські мови, напр.: 
аклуаіфіш, £Ітпа8]шп. ЬегЬаг]иш і т. п.: у множині ці 
слова мають у них теж латинське закінчення на ~а: 
ЬегЬаг|а, акіа і т. п. 

Характерною для польської мови ознакою єсть 
також і те, що вона надзвичайно любить чужим словам 
надавати закінчення *а, цеб-то жіночий рід; цю ознаку 
мова польська перейняла собі з мови італійської, яка 
так само чужі слова охотніїце переймає в жіночім роді, 
напр. польські *. а1ко\уа, апіііпа, е/око1а<1а, Яоіа, §1ісе- 
гіпа, рогсеїапа, ваіа, угавеїіпа і т. п., — всі ці слова 
і в італійській мові ж. р. і кінчаться на а. 

Підкреслю тут, що й іменники м. роду на -Іа 
польська мова перейняла собі також з мови італійської; 
так, в італійській мові знаходимо (з мови сер.-лат.) такі 
назви муж. роду : агсЬІУІвіа, агіівіа, теігороШа, раігі- 
агса, роеіа, Ііп^иівіа, роїетівіа, еуап^еіівіа, £Іигівіа 
(юриста), іеіеіопівіа, риЬІіеівіа, аррепсіісівіа, іигізіа, 



Є£ОІбіа, іпіегуівіа, Іаіаіібіа, агрівіа (арфиста), сіїапбіа 
і т. п. Форми ці одного часу, а саме в XVII столітті, 
з мови польської були поширились і в українській 
літературній мові, а такі як танцюриста, бандуриста, 
цимбалиста стали народпімп й живуть в нашій мові 
ще й досі. Але подібні форми, з припиненням поль¬ 
ського впливу, хутко вивітрилися з української мови. 

Чужих слів па -а в мові польській надзвичайно 
багато, папр.: сіояа, кошЗиНа, кіава, Яоіа і т. п. 

Цей спосіб переймання чужих слів глибоко засів 
в самім организмі польської мови, і вона зробила його 
не тільки своїм національним, але й накинула його, 
як своєрідного, і своїм сусідам, — в великій мірі укра¬ 
їнцям, і в меншій мірі росіянам. Під цим польським 
впливом у нас в XVII віці вживалося багато слів 
муж. роду на -та, напр.: митрополита, архимандрита, 
поета, евангелпста і т. п. Під польським також впли¬ 
вом ми інколи розбиваємо свою власну систему пози¬ 
чання чужих слів і надаємо їм закінчення -а, — і спо¬ 
сіб цей відчувається в нас ніби своїм рідним; шор. 
лимона, апельсина, роля, вазелина, глицерина, криза, 
база і т. п. Цей польський вплив постільки защешгв 
нам своє заохочення до слів жін. роду, що воно не 
відчувається в нас особливо чужим (бо ми й самі часом 
слова на -6 переводимо на -я). 

Як я вже давніїце сказав, Польща часто йде в по¬ 
зичанні чужих слів і загальною дорогою всіх мов, — 
цеб-то надає чужому слову рід тільки по Його закін¬ 
ченні, скажемо: 1а гошап» — готапз де.р., Яа8 Суіаі — 
еуіаі лі, р., 1а ресіаіе — ресіаі м. р. і Т. п. 

* Це поплутання принципів позичання чужих слів 
надало польській мові особливого забарвлення, що дуже 
відріжняє її від усіх слов’янських мов взагалі, і від 
української мови зокрема. 

Західні українці, особливо в Галичині, підпавши 

під великий вплив Польщі, прилили й польську по¬ 
плутану систему позичання чужих слів. Західні укра¬ 
їнці забувають потроху свою власну тисячолітню тра¬ 
дицію, але замість неї не виробляють ніякої іншої, — 
вони просто Йдуть за мовою польською в способі на¬ 
дання роду чужим словам. Як раз цею польською си¬ 
стемою переймання чужих слів західно-українська літе¬ 
ратурна мова дуже далеко відійшла від .літературної 
мови Великої України. 

На закид, ніби на Великій Україні додержуються 
росийського способу позичання чужих слів, можна від¬ 
повісти, що такий закид пе має під собою історичного 
грунту. І справді, з самого початку українського пись¬ 
менства, ще з Х-го віку можна вже бачити пашу 
власну систему надання роду перейнятим чужим сло¬ 
вам. Був час на початку нашого історичного життя, 
коли мови українська та росийська не ріжнилися ба¬ 
гато, коли ми разом утворювали свої культурні ціппо- 
сти. От уже в той час ми Й росіяне заіцепили собі 
однакову систему позичання чужих слів. А пізніше, за 
XVII і XVIII століття українці, що культурою пере¬ 
вищили росіян, самі взяли велику участь в перенесенні 
на Москву чужих слів*). От тому ніби росийський спо¬ 
сіб падання роду чужим словам — це наш власний спосіб* 
це спосіб, іцо має за собою тисячелітпю нашу тради¬ 
цію, це спосіб, який ми завсідп можемо підперти чи¬ 
сленними цитатами з наших чисто українських пам'я¬ 
ток, від ХІ-го віку починаючи. Одірвані історичними 
подіями від рідної традиції, західні українці нічого 
оригикального, нічого свого в ділянці чужих слів не 
створили. 

Відмін в роді чужих слів в Галичині і на Вели¬ 
кій Україні — надзвичайно багато; і кожний раз, коли 

*) Див. про це мої праці, зазначені вище на ст. В. 
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рід галицького слова відмінний від роду чужого слова 
на Великій Україні, то він однаковий з родом поль¬ 
ським — цеб-то мова галицька в наданні роду чу¬ 
жому слову йде за мовою польською. Щоб не бути го¬ 
лослівним, наведу на доказ хоч трохи прикладів (їх 
можна б подати цілі сотні; курсивом тут подано слова 
я В. У., далі йде слово г. і п): акциз — акциза, акеуга ; 
анаграма — анаґрам, апа^гаш; анализ — аналіза, апа- 
Ііяа; анекдот — анекдота, апексіоіа; анилйн — аніліна, 
апіііпа; апокалипсис — апокалїпса, арокаїірза; афіші а — 
афіш, аіївг; фарс — фарса, їагза; фенацетин — фена- 
цетина, їепаееіупа; флаг — фляґа, іїа^а; флот — фльота, 
Яоіа; фраза — фразес, £гагез; сигара — циґаро, еу- 
§аго ; цитата — цитат, еуШ; цукерка — цукорок, си- 
кіегек; шоколад — чоколяда, сяокоІаЗа; шарж — шаржа, 
вяаг£а; шимпанзе —іпймпанс, згутрапз; шосе — іпоса, 
8яоза; шрапнель ж. р. — шрапнель м. р., зггарпеї м. р.; 
яхта — яхт, ]аеЬі;; кліте — кліша, кіізга * клумба — 
кльомб, кІотЬ ; клас — кляса, кіаза; контроль — кон- 
троля, копігоіа і т. п. 

Як я вже казав, польська мова дуже часто додер¬ 
жує роду чужого слова, але також часто й відступає 
від цього. І цікаво підкреслити, іцо в Галичині не 
тільки перейняли польську систему додержання чужого 
роду, але перейняли також і всі відступлення її, іцо 
можна пояснити тільки великим наслідуванням поль¬ 
ських зразків за браком своїх власних. На доказ на¬ 
веду хоч би такі приклади, де мова польська не наслі¬ 
дує чужого роду, а українська мова в Галичині проте 
йде за мовою польською: 

Іїуже : 

1а аіі^ие 
іт. сазашаїіа 
1е сопсіии 

Польське 

аіак 
кагатаі 
копсіиіїа 

Галицьке : 

атак 
казамат 
кондуїти 
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1а ресіаіе рейаі педал 
Іа геуапсЬ го\уап/ реванш 
1е заііп заіупа сатина 
1а ваизе 803 сос 
сіаз Тигпіег Нітіе] турній 
сііе Еібіе Йеі флєт 
<3іе ЕЬгазе ітаяез фразес 
сіаз 2іші су па цина 

Справа надання роду перейнятому чужому слову 
єсть для кожної мови справою дуже складною й не¬ 
легкою, бо ці переймання відбуваються ріжного часу 
і при ріжних обставинах, відбуваються людьми ріжної 
освіти; звичайно, не обходиться й без того, щоби, пе¬ 
реймаючи чуже слово, інколи й полишити незмінним 
його рід, коли він добре відомий; так, скажемо, з фр. 
1а ауапіиге у нас повстало авантюра ж. р. Але при 
цьому перейманні повинна панувати по можливости 
одна певна засада. І Український Нарід може похва¬ 
литися, іцо таку певну свою засаду він має і тради¬ 
ційно додержується її з найдавнійшого часу. 

3. Таблиця вимови чужих слів. 

В Європі існує дві вимові чужих слів: одна для 
тих, що пишуть латинкою, і друга для тих, тцо пи¬ 
шуть гражданкою. Українці повинні свято й непорушно 
берегти свою тисячелітню традицію і писати тільки 
так, як тут зазначено під гражданкою : 



Поправки 

Стор.: Рядок: 
10 6 знизу 

п 
21 14 
34 9 зверху 

Я 10 „ 
60 11 знизу 

150 11,14 „ 
155 7 знизу 
184 10 „ ' 
337 іб „ 
402 6 зверху 
410 12 знизу 

Часто: 

Надруковано: 

читачив 
читачи 
о кого-що 
К^ОСЛОВЇА 

Але 
виш ей 
О КОГО-ІЦО 

г. 
журби 
ВТЬКОНЦІ* 

часом термометер 
троемя 
Свідн. 

Має бути: 

читачів 
читачі 
о кім-чім 
б^ОСЛОВЇИ 

Також 
вишей, виже 
о кім-чім 
мц. 
сліз 
ВЬ конітЬ 
часом термометр, 
трем я 
Свгщн. 

До скорочень додати: Щур. — В. Щурат, Слово 
про похід Ігоря Святославича, вид. 2, Львів; Рол. 

Пісня про Роланда, вид. 2, Львів, 1918 р. 
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Порсненн^ скорочень. 

Головними джерелами для деї праці, крім творів 
наукових, були: 1. Давні українські пам’ятки, 2, Кращі 
збірки народніх творів, 3. Твори кращих письменників 
з Великої України, 4. Твори письменників Галицької 
Землі, 5. Шкільні галицькі підручники і 6. Сучасна 
періодична преса з Великої України та Галичини. 

Скорочень ужато таких: 

а. — архаїзм, старе слово, 
часто в літературній мові 
вже не вживане, але вжи¬ 
ване лише в деяких окре¬ 
мих говірках. 

«. ,\ — давне (архаїчне) укра¬ 
їнське слово, що вжива¬ 
ється в Галичині, але вже 
забуте на Великій Україні. 

а. г„ м. — давне українське 
слово, іцо збереглося ще 
в мові Галичини та в Ро¬ 
сії, або живе ще під мо¬ 
сковським виливом. 

Л. Д. — Историческія п*Ьсни 
малорусскаго нар ода, сь 
обгьясненіями Вл. Антоно¬ 
вича п М. Драгоманова, т. 
І—II, Київ 1874-1875 р. 

п. м. — архаїзм, що піддер¬ 
жується в мові москов¬ 
ським впливом. 

англ. — англійське слово. 
а. п. — слово, що вживало¬ 

ся вдавнипу, тепер зни¬ 
кає, але підтримується ще 
польським впливом. 

араб. — арабське слово. 
арх. — архаїчний. 
Баре. Г. — Ганна Барвинокь. 
Оповіщання зв народнихв 
усть. Київ, 1902 р. 

бельг. — бельгійське слово. 
Бирч. — В. Бирчак. Василько 
Ростиславич,т. І - II, Бер¬ 
лин, 1923 р., видання 
»Українського Слова« АШ 
32-33. 

білор. — білоруське слово. 
Бож. Сп. — М. Мешлер, Бо¬ 
жественний Сласитель, пе¬ 
реклав о. П.Котович, Жов- 
квал 1921 р. 

болг. — болгарське слово. 
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вжив. — вживається. 
в. — відмінок. 
„Вперед— львівський ча¬ 

сопис. 
В. У. — Велика Україна або 
літературна мова Великої 
України (цеб-то східної 
частини України, що була 
під Росією). 

г. — слово, звичайно вживане 
в Галичині (часом взагалі 
західно-українське слово). 

Г. — Галичина, часом — 
західна Україна взагалі; 
в Г. — в Галичині. 

л а. — див. а. 
Гал. Єв. 1144р. — Четверо- 

євангеліє Галичское 1144 
р., виданнн Арх. Амфило- 
хія, ч. І, Москва, 1884 р. 

г. м. — слово, що вживаєть¬ 
ся в Галичині і знаходить¬ 
ся також в мові москов¬ 
ській ; або галицьке слово, 
що повстало чи живе під 
впливом мови московської. 

голапд. — голандське слово. 
гот. — готське слово. 

??. — галицьке слово, пе¬ 
рейняте з мови польської; 
або слово, що повстало під 
польським впливом чи іце 
живе через польський 
вплив. 

гР. — грецьке слово. 

Гр. — Грінченко Б. Під ти¬ 
хими вербами. Видання 
друге, Київ, 1910 р. 

Гр. І, II, III - Втнографй- 
ческіе матеріали, собран- 
вьіе вь Черниговской п 
сосДднихь сь яей губер- 
ніяхь Б. Гринчеико. Чер- 
нигів 1895, 1896 і 1899 р., 
З томи. 

Гр. Сл. — Словарь украин- 
скаго язьїка, собранньїй 
редакціей журнала »Кіев- 
ская Старина«, редакція 
Б. Грінченка, 4 томи, Київ 
1907 — 1909 р. Звідсі я 
взяв і деякі приклади. 

грам. — грамота. 
Гр. В. — »ГромадськийВіст- 
ник«, львівський часопис. 

дави. — давній. 
д. в. — давальний чи третій 

відмінок, сіаііуиз. 
д.-г.-нм. — давнє - гірно - ні¬ 
мецьке слово. 

діал. — діялектичне, місце¬ 
ве слово. 

„Діло“ — львівськйй часопис. 
ділт.-нм. — дільно-пімецько 

слово. 
Драг. — Малорусскія народ- 

ньія преданія и разсказьі, 
М.Драгоманів, Київ,187 6 р. 

Думи — Др. Ф. Колесса. 
Українські народні думи; 

перше повне видання. 
Львів, 1920 р. 

Гтп. 36. — Етноґрафічнпй 
Збірник »Наукового Това¬ 
риства ім. Шевченка«, 
Львів. 

Се. Верковича — Євангеліє 
зо Збірки Верковича, по¬ 
ловини ХІУ-го віку, опис 
мови в »Русск. Филолог. 
В£стн.« Т. 32 за 1894 р. 

Се. Уч. — Євангеліє Учи- 
тельное 1619 р. К. Тран- 
квиліона, Рохманів. 

Жел. Сл. — Е. Желеховский, 
Малоруско-німецкпй сло- 
вар, т. І —II, Львів, 1886. 

Жит. Феод. — Життя преп. 
Феодосія Печорського, XII 
в. »Чтенія вь Общ. Пст. 
и Древн. Росс.«-, Москва, 
1899 р. кн. 2. 

Житом. Єв. — Житомирське 
Євангеліє 1571 р., »Во- 
льінскій Историко-Архео- 
логпческій Сборникь« вип. 
2, Житомир, 1900 р. 

ж. р. — жіночий рід. 
:юм. ~~ замість. 
з. -?/. — західно - українське 

слово (Західна Україна: 
Галичина, Буковина, У- 
горська Русь, частина По¬ 
ділля та Басарабії, Під- 
ляшша і західна Волинь). 

Збірн. 1078 р. — Збірник 
князя Святослава Яросла- 
вича 1073 р., фототппичне 
видання »Обіц. Люб. Др. 
Письменностп« ч. ЕУ. Спб. 
1880 р. 

3. о 10. Р. — Записки о 
Южной Руси, ІІздаль П. 
Кулишь, 2 томи, Спб. 
1856 —1857. 

гЬ. — іЬібеш, там же. 
Іпат. Літ. — Літопис по 

Іпатському спискові (к.ХІУ 
в.), видання Археографіч¬ 
ної Компсії, Спб. 1871 р. 

і ги. — іспансько слово. 
іуп. — італійське слово. 
каш. — кашубське слово. 
Ь'в. — Сочиненія Г. 0. Квит¬ 

ки, Харків, 1887, 2 томи. 
КЛ. в. — кличний чи п итий 

відмінок, уооаііупв. 
Ключ Роз. — »Ключь Ра- 

зумГнія« 1665 р. Іоанпкія 
Галятовеького, Львів. 

Корд. — Др. М. Кордуба, 
Картини із Всесьвітної 
Історпї. Чернівці, 1909. 

Котл. — Виргиліева Ене- 
ида, Котляревського. Хар¬ 
ків, 1842 р. 

ІХ(Щ. — Коцюбинський, Опо- 
видання, Київ, 1903 р. т. І. 

Крим — Кримський А. Паль¬ 
мове гплля, Львів, 1901 р. 



494 — 495 — 

Пуз. — Отовар чужих слів, 
зібрали Др. 3. Кузеля і 
М. Чайковскпй, Чернівці, 
1910 р. 

Пул. — Куліш П. Чорна 
Рада, Спб. 1857 р.; Байда, 
Спб. 1885 р.; Дзьвін, 1893 
р.; Досвітки, Спб. 1862 
р.; Гов. Львів, 1869 р.; 
Практика, Львів, 1882 р.; 
Святе Письмо, Новий За¬ 
віт, Відень, 1908 р.; От. — 
ІПекснірові твори, Отелло, 
Львів, 1882 р.; Хуморна 
поезія, Львів, 1882 р. 

.7ат. — латинське слово. 
//ге. —. Повісті Івана Не- 

чуя (Левицького), Львів, і 
т. І, 1872 р.; Лов. — По¬ 
вісті Івана Левіцького, І 
Київ, 1874 р. 

Лей. — Богдан Ленкпй, 
З гл. — 3 глубин душі, 
Львів, 1905 р.; 3 ж. — 
З жптя, Львів, 1899 р. 

літ. — літературний. 
Лк. — Луки Євангеліє. 
ЛО — слово московське (ро¬ 

сійське), або слово чи ви¬ 
раз, що вживаетьси під 
московським впливом. 

Мак. Яр, — Осип Маковей, 
Ярошенко, Львів, 1905 р.; 
Рев.— Ревун, Львів,! 911 р. 

Мате. — Євангеліє Матвія. 

\м. в. — місцевий чи СЬОМИЙ 
відмінок, 1осаііуіібч 

М. В. — Народні оповідан¬ 
ня Марка Вовчка, т. І—II, 
Снб. 1861-1862 р. 

Мстл. — Народний южно- 
русскія шЬсни, А. Метлин- 
ського, Київ, 1854 р. 

Мл. л. сб. — Малорусскій 
лптературньїй сборникгь, 
Д. Мордо вдова, Саратов, 
1859 р. 

мн. — множина, ріигаііз. 
Миле. — Сказки, дослови- 
цьі, II. Манжура, Харків, 
1890 р. 

Мог. — Твори А. Могиль- 
ницького, Львів, 1913 р. 
»Руска Письменність*. 

Мор. — Морачевський, Свя¬ 
те Євангелія, вид. 1921 р., 
Львів. 

м. р. — мужеський рід. 
Мр. — Євангеліє .Марка. 
Мт. — Євангеліє Матвія. 
мц. — місцева форма, котрої 

літературна укр. мова не 
вживає. 

паз. в..— називний чи пер¬ 
ший відмінок, потіпаііуий. 

нар. — народне слово. 
Н. Пр. — »Наіп Прапор« 

львівський часопис. 
нм. — німецьке слово, або 

слово, що повстало під ні¬ 

мецьким впливом, чи по ні¬ 
мецькому зразку складене. 

Ном. — М. Номис, Україн¬ 
ські приказки, Спб. 1864 р. 

Олекс. — Тишівська Олек¬ 
сандрія з початку XVIII в., 
видав Др, Ів. Панкевич, 
Ужгород, 1922 р. 

Опис київських замків 1552 
р., »Архпвгь Ю.-З. Роес.« ч. 
VII т. І. 

ор. в. — орудний чи шостий 
відмінок, аЬІаІіуііз. 

осм. — османський. 
Осн. — »Основа«, Спб. 

1861—1862 р. 
Остр, Се. — Остромирове 
Євангеліє 1056 р., видання 
1883 р, Спб. 

п. — слово польське, або 
слово, іцо повстало чи 
вживається під польським 
впливом. 

ГГаломн. Дай. — Паломник 
ігумена Данила XII в. 

Панд. Ант. — Пандекти Ан- 
тіоха по списк. XI в. 

ІІат. Син. — Патерик Си- 
найський по списк. XI в. 

Персе Св. — Пересопнпцьке 
Євангеліє 1556—1561 р., 
видання (Єв. Лукп) П. 
Житецького в »Трудьі З 
археол. стЛ>зда«, Київ, 
1876 р. 

І перс. — персидське слово, 
і ІІов. вр. літ — Повість вре- 

менних літ. 
Полт. акти — Актовьгя кпи¬ 

ти Полтавскаго городовогс 
уряда ХАЦ-го В'Ька, вип. 
І, Справьі поточи ьія 
1664—1671 іт. Видав В. 
Модзалевський, Чернпгів, 
1912 р. 

пр. в. — причиновий чи че¬ 
твертий відмінок, ассиза- 
ііуиз. 

І прик. сп. — приказовий 
і спосіб. 
і?, в. — родовий чи другий 

відмінок, §епе1іуи8. 
Р. К. — „Рідний Край«, 

львівський часопис. 
рос. — російське' слово. 
Рудов. — о. Йоан Рудович, 
Коротка історія біблійна, 
Львів, 1917 р. 

Руди. Ск. — Народиіля 
южнорусскія сказки, из- 
даль Й. Рудченко, 2 впп. 
Київ, 1869—1870. 

рум. — румунське слово. 
Свидн. — Свьідницькьій А. 
Люборацьки. Київ, 1901 р. 

сер.-г.-нм. — середньо-гірно- 
німецьке слово. 

Сл. П. Вср. — Лексікоігь 
Славеноросскій Памвп Бе- 
ринди, Київ, ] 627 р. 
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См.'Ст. — Ст, Смаль Стоць- 
кий і Ф. Ґартнер, Грама¬ 
тика руської мови, Відень, 
1924 р. вид. 3. 

сп. — спосіб, 
с. р. —- середній рід. 
срб. — сербське слово. 
ет.-г.-нм. — старо-гірно-ні- 
мецьке слово. 

Стор. М. ТІр. — А. Сторо- 
женко, Марко Проклятий, 
Одеса, 1879 р, 

сх.-укр. — східно-українське 
слово. 

тат. — татарське слово. 
теп. — теперішнє слово. 
Тими. — Проф. 6. Тимчен- 
ко, Українська граматика, 
Київ, 1917 р. 

тюрк. — тюркське слово. 
Укр. Г. — »Український 
Голос«, перемиський ча¬ 
сопис. 

Укр. Д. — »Українська 
Думка«, львівський ча¬ 
сопис. 

Федьк. — Писання Осипа 
Юрія Федьковича, т. І—II, 
Львів, 1902 р. 

фр. — французьке слово. 
Фр. — Франко Іван, З. Б. — 

Захар Беркут, Львів, 1902 
р. — 3 в. — 3 вершин 
і низин, Л. 1887 р. — Ів. 

Виш.—Іван Вишенськпй, 
вид. »Універз. Бібл.« т. 
10. — М. — Мойсей, Л. 
1922 р., вид. 3. 

Хотк. — Гнат Хоткевич, 
Камінна душя, Чернівці, 
1911 р, 

ц.-сл. — церковно-слов'ян¬ 
ське слово. 

Чайк. —. Андрій Чайків- 
ськиЙ; Від. — Віддячив¬ 
ся, вид. 2, Коломия, 1922 
р. — За с. — За сестрою, 
Кол. 1922 р. — Мал. — 
Малодітний, Станиславів, 
1920 р. — На ух. — На 
у ходах, Кол. 1921 р. — 
Од. — Одарка, Кол. 1921 
р.—- Ол. — ОлюнькаДьвів, 
1918 р., вид. 2. 

Черк. — С. Черкасенко, Тво¬ 
ри, т. І, Відень, 1920 р. 

чс. — чеське слово. 
Чуб. — Трудьі втнографи- 

ческо-статистической вкс- 
педиціи в зап.-русск.край, 
П. П. Чубинський, І—VII 
томів, Спб. 1872 — 1878 р. 
Шевч. — Тарас Шевченко, 
Кобзар, вид. Катерино¬ 
слав. Ви давництва«, Лейп¬ 
циг, 1920 р. Також — 
Кобзар, Прага, 1876 р. 


